
Tervetuloa Suomen Kääpiökoirat ry:n 
erikoisnäyttelyyn Helsingin Kaivopuistoon!

Näyttelyssä arvostellaan kaikki FCI 9 ryhmän rodut sekä SKKY:n rodut 
muista roturyhmistä. Näyttely on erikoisnäyttely Suomen Kääpiökoirat 
ry:n roduille.
Ohessa näyttelyyn ilmoitetun koiran numerolappu, joka on otettava 
näyttelyyn mukaan yhdessä koiran rokotustodistuksen ja rekisterikirjan 
kanssa. Arvostelun jälkeen saavat poistua muut kuin rotunsa parhaat 
(ROP), ROP-pennut, ROP-juniorit, ROP-veteraanit sekä kasvattaja- ja 
jälkeläisryhmiin osallistuvat koirat.

Näyttelypaikka
Kaivopuiston katuosoite on Iso Puistotie, 00140 Helsinki. 
Purkupaikka sijaitsee Iso puistotie 1:ssä.

Sisääntulo
Koirien rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 8:00. Tarkastamme roko-
tustodistukset pistokokein. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle noin  
tuntia ennen arvioitua arvosteluaikaa. 

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy, ark. 11-17 email: info@showlink.fi tai puh. 09-88730320
Muut tiedustelut: 
Elizabeth Schauman, p. 050 555 6706

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarinmuutoksia, joka on 
merkitty aikatauluun *-merkillä. Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallis-
tumisen tuomarinmuutoksen vuoksi, lähetä 12.8.2022 mennessä koiran 
tiedot, yhteystietosi sekä tilinumero sekä maksukuitti tai vahvistuskuitti 
sähköpostitse osoitteeseen rahastonhoitaja.skky@toydogs.fi 

Kahvilapalvelut
Näyttelyalueelta löytyy lounaskahvila. 

Luettelo ja sisäänpääsy
Sisäänpääsy on yleisölle ilmainen. 
Parkkimaksu Helsingin kaupungin taksan mukaan. Suurin osa kadun-
varsipysäköinnistä on Helsingissä sunnuntaisin ilmaista.
Mobiililuettelo  2,99 € 
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospal-
velun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja 
Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink. Sähköisen 
näyttelyluettelon voi tilata sekä maksaa sovelluksen kautta näyttelyä 
edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 
6.00. Ei painettua luetteloa.

Palkinnot
Kunniapalkintoesineet ovat noudettavissa näyttelyn palkintojenjako-
pisteestä klo 16 mennessä esittämällä arvostelulomake. Palkintoja ei 
lähetetä postitse.

Turvallisuus ja siisteys
Kaivopuisto on kaikille avoin puistoalue, jossa voi liikkua valitettavas-
ti myös epärehellisin aikein olevia kuten taskuvarkaita, joten pidäthän 
omaisuudestasi hyvää huolta. Me kaikki näyttelyharrastajat olemme 
yhteisen harrastuksemme lähettiläitä ja näyttelyalueen siisteydestä 
huolehtiminen on ensisijaisen tärkeää, jotta asenne harrastustamme 
kohtaan säilyy positiivisena. Korjaathan ehdottomasti kaikki koirasi 
mahdolliset jätökset, koiran irtokarvat sekä omat roskasi! 
Alueella on laaja valkoposkihanhi kanta. Näyttelyalueella saattaa olla 
hanhien jätöksiä. On hyvä varautua esim pressulla tms, jonka voi laittaa 
häkin tai boksin alle.

• Autolla ajaminen puiston alueelle purkupaikkaa lukuun ottamatta on 
ehdottomasti kielletty. Ajokielto koskee myös Ison Puistotien kävelyka-
tua. Väärän pysäköinnin aiheuttamista sakoista tai siirroista vastaa näyt-
teilleasettaja itse!
• Telttojen pystyttäminen muualle kuin erikseen määrätyille paikoille 
on ehdottomasti kielletty. Aurinko- ja sateenvarjoja voi käyttää kehi-
en läheisyydessä, mutta nurmikkoon ei saa tehdä reikiä, ettei lähellä 

nurmikon pintaa oleva kastelujärjestelmä vaurioidu. Koira-aitaukset 
kehäalueella ovat kiellettyjä.
• Näyttelypaikalla on noudatettava ehdotonta siisteyttä, ja kaikki koi-
rankarvat, roskat ja tupakantumpit on korjattava roska-astioihin. Avotu-
len teko ja kertakäyttögrillien käyttö puistossa on kielletty.
• Älä jätä koiraasi kuumaan autoon!

Ilmoittaessaan koiransa näyttelyn näytteilleasettaja sitoutuu noudat-
tamaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä 
täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä. Säännöt löytyvät Kennel-
liiton kotisivuilta www.kennelliitto.fi

Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton rokotusmääräyksiä. Koiran 
rokotustodistuksen lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus 
toimii virallisena rokotustodistuksena kotimaisissa koiranäyttelyissä ja 
-kokeissa. Mikäli koira hylätään puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoit-
tautumismaksua ei suoriteta takaisin. Rokotustodistuksesta  tulee  il-
metä  koiran  yksiselitteiset  tunnistustiedot  sekä  koiralle annetun  
rokotteen  valmisteyhteenvedon  mukainen  rokotuksen  viimeinen  
voimassaolopäivä.  Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiral-
la olla voimassa seuraavat rokotukset: 
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotus: 
Koiran  pitää  olla  rokotettu  penikkatautia, parvovirusripulia  ja  tarttu-
vaa  maksatulehdusta vastaan vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuk-
sesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen  
viikon  varoaika). Alle  vuoden  iässä  annettu  tehosterokotus  on  voi-
massa  yhden  vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehos-
teet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuk-
sesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen 
viikon varoaika).  Alle  vuoden  iässä  annettu  rokotus  on  voimassa  yh-
den  vuoden.  Vuoden  iässä  tai  vanhempana annetut rokotukset ovat 
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja tarttuvan maksatuleh-
dusrokotuksen sekä raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran roko-
tus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 
21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). Koira saa osallistua 
seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuk-
sesta.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttuvaan mak-
satulehdukseen, kennelyskään tms. hengitystie- tai mahasuolikanavan 
tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ol-
lut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman 
talouden oireettomia koiria. Loistartunnat on asianmukaisesti hoidetta-
va ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa. 

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja do-
pingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näytte-
lyitä, kilpailuja ja kokeita. 
Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyi-
hin, kokeisiin ja kilpailuihin.
Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, 
kokeissa ja kilpailuissa. 
Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koi-
ran omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy 
lukemaan.Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, 
tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtumasta. Epäsel-
vä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapah-
tumaan.
 

VIIHTYISÄÄ NÄYTTELYPÄIVÄÄ!

Järjestäjät: Suomen Kääpiökoirat ry - Finnish Toy Dog Club



Arvioitu arvosteluaikataulu
KEHÄ 1
Heidi Kärkkäinen ............................................................. 13 
Junior handler ..........................................................................................  14.00
- nuoremmat ...........................................................................................7 
- vanhemmat ...........................................................................................6 

KEHÄ 2
Marie Thorpe, Irlanti ........................................................ 76 
Harjoitusarvostelija: Löfman Tarja, ranskanbulldoggi
ranskanbulldoggi ............................................................................... 63 10.00
- pennut ................................................................................................. 18 
- urokset ................................................................................................. 22 
- nartut  .................................................................................................. 23 12.00
* chihuahua, lyhytkarvainen .......................................................... 11 
* yorkshirenterrieri (pennut) .............................................................2 

KEHÄ 3
Francesco Cochetti, Italia ................................................ 88 
Harjoitusarvostelija: Löfman Tarja, kingcharlesinspanieli
* kingcharlesinspanieli ..................................................................... 11 10.00
* kiinanpalatsikoira, pekingeesi .......................................................5 
* shih tzu ................................................................................................ 11 
* chihuahua, pitkäkarvainen .......................................................... 34 11.30
- pennut ....................................................................................................3 
- urokset ....................................................................................................8 
- nartut  .................................................................................................. 23 
bichon frisé ........................................................................................... 27 

KEHÄ 4
Ann Ingram, Irlanti .......................................................... 84 
bostoninterrieri ................................................................................... 10 10.00
lhasa apso ............................................................................................. 22 
cavalier kingcharlesinspanieli ........................................................ 36 12.00
- pennut ....................................................................................................3 
- urokset ....................................................................................................8 
- nartut  .................................................................................................. 25 
apinapinseri .............................................................................................9 
schipperke ...............................................................................................7 

KEHÄ 5
Anthony Allcock, Iso-Britannia ....................................... 90 
japanese chin ....................................................................................... 29 10.00
yorkshirenterrieri (ei pennut) ......................................................... 15 
saksanpystykorva, pomeranian .................................................... 46 12.15
- pennut ....................................................................................................6 
- urokset ................................................................................................. 14 
- nartut  .................................................................................................. 26 

KEHÄ 6
Frode Jevne, Norja ........................................................... 87 
bolognese ............................................................................................. 10 10.00
löwchen ................................................................................................. 17 
mopsi .........................................................................................................3 
prahanrottakoira ................................................................................. 28 11.30
venäjänbolonka .................................................................................. 21 
venäjäntoy, lyhytkarvainen................................................................2 
venäjäntoy, pitkäkarvainen ...............................................................1 
maltankoira..............................................................................................5 

KEHÄ 7
Saija Juutilainen .............................................................. 87 
Harjoitusarvostelija: Vehkomäki Sanna, phalène, papillon
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit ................................... 17 10.00
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea ......................... 13 11.00
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen .......................................1 
coton de tuléar .................................................................................... 13 
markiesje ..................................................................................................9 12.30
phalène .................................................................................................. 12 
papillon .................................................................................................. 22 

KEHÄ 8
Lionel Prouve, Iso-Britannia ........................................... 69 
kiinanharjakoira .................................................................................. 30 10.00
- pennut ....................................................................................................3 
- urokset ................................................................................................. 12 
- nartut  .................................................................................................. 15 
* tiibetinspanieli (pennut) ..................................................................3 
petit brabancon .................................................................................. 16 12.00
griffon bruxellois ...................................................................................9 
griffon belge ......................................................................................... 11 

KEHÄ 9
Alexandra Drott Staedler, Ruotsi ................................... 69 
* havannankoira (pennut) ..................................................................6 10.00
villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen .............................3 
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen .....................................5 
villakoirien mittaus ................................................................................. 10.45
villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen ......7 
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen ........... 11 
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen .................. 16 11.45
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen .......................... 11 
villakoira, toy ........................................................................................ 10 

KEHÄ 10
Rune Lysgaard, Norja ...................................................... 87 
tiibetinterrieri ....................................................................................... 27 10.00
havannankoira (ei pennut).............................................................. 32 11.30
- urokset ................................................................................................. 15 
- nartut  .................................................................................................. 17 
tiibetinspanieli (ei pennut) ............................................................. 28 

Loppukilpailut aloitetaan noin klo 15
Paras pentu   Francesco Cochetti
Paras juniori   Ann Ingram
Paras veteraani   Marie Thorpe
Paras kasvattajaryhmä  Frode Jevne
Paras jälkeläisryhmä  Saija Juutilainen
Best in Show   Anthony Allcock

Uutta tälle vuodelle on upea kuvauspaikka, 
joka on kaikkien käytettävissä. 

Näyttelypaikalla on mahdollisuus koirien maksul-
liseen valokuvaukseen. Kuvaajana toimii Meri Fox. 

Hänet löytää kuvauspaikalta päivän aikana.


