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Tervetuloa Vetcare Syysnäyttelyyn!

Kiitos ilmoittautumisesta näyttelyymme! Ohei-
sena näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä 
koirasi näyttelynumero, joka oikeuttaa näyttelyyn 
ilmoitetun koiran ja yhden henkilön sisäänpää-
syyn. Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran re-
kisterikirja, rokotustodistukset, näyttelynumero ja 
-hihna, makuualusta, hakaneula sekä vesikippo. 
Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapu-
mista. Arvostelun jälkeen saavat poistua muut 
paitsi rotunsa parhaat koirat (ROP), ROP-veteraa-
nit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuu-
luvat koirat.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikka on Tuomarinkylän vinttikoirakes-
kus, osoite: Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki.
Ajo-ohjeet: Etelästä: Tuusulan moottoritietä 45 
ja kehä I jälkeen seuraat Tuomarinkylän opastei-
ta. Näyttelypaikka näkyy liikenneympyrän jälkeen 
oikealla puolen tietä. Pohjoisesta: Tuusulan moot-
toritietä 45 kehä III jälkeen liittymä Tammisto Tuo-
marinkylä, josta seuraat Tuomarinkylän opasteita. 
Näyttelypaikka näkyy ratsastustallien jälkeen va-
semmalla.

Sisäänpääsy
Portit näyttelypaikalle avataan klo 7.30. Rokotus-
todistusten tarkastus alkaa klo 7.30. ja suoritetaan 
pistokokein koko näyttelypäivän ajan. 
Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa 
näyttelypaikalla, kuitenkin viimeistään klo 13.00. 
Sisääntulo näyttelypaikalle saattaa ruuhkautua 
varsinkin aamulla, joten varaathan aikaa näytte-
lyyn saapumiseen ja pysäköintiin. Tasaraha pysä-
köintiä maksaessa nopeuttaa. 
Sisäänkäynti näyttelyalueelle tapahtuu vain pää-
portista rokotustodistusten tarkastuksen kautta.
Turistikoirien tuominen näyttelyalueelle sallitaan, 
kun koiran rokotukset ovat kunnossa ja rokotusto-
distus on mukana näyttelyyn tullessa.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut arkisin klo 
11–17 Showlink Oy: puh. (09) 887 30320 tai email: 
info@showlink.fi
Muut tiedustelut, myös näyttelypäivänä (ennen 
näyttelyä klo 18–21) Miia Kallio 050 5615081

Hinnasto ja muuta infoa
Sisäänpääsymaksu 5 €
(alle 15-vuotiaat ilmaiseksi)
Pysäköinti 5 €

Maksu MobilePaylla: Erja Billings nro 040 7728 455 
tai käteisellä, varaathan tasarahan
Mobiililuettelo 2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja 
näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. 
Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play 
-sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink. 
Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluksessa 
ostettuna on 2,99 € ja sen voi ostaa sovelluksen 
kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo jul-
kaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6:00.

Tuomarimuutokset
Näyttelyyn on jouduttu tekemään tuomarinmuu-
toksia, jotka on merkitty aikatauluun *-merkillä. 
Mikäli peruutat osallistumisen tuomarinmuutok-
sen takia, tee se ensisijaisesti sähköpostilla: erja.
billings@gmail.com, lähetä viimeistään 1.9.2022
Muutokset ennalta varalle ilmoitetulle tuoma-
rille on merkitty aikatauluun merkillä #. Nämä 
muutokset eivät oikeuta maksunpalautukseen. 
Huomioithan että koiran sairastuessa ei ilmoittau-
tumismaksua palauteta.

Palkinnot ja käännöspalvelu
Kaikki rotukohtaiset palkinnot ovat noudettavissa 
arvostelulipuketta vastaan palkintopisteestä. Pal-
kinnot ovat noudettavissa sunnuntaina klo 16.30 
asti ja niitä ei postiteta jälkikäteen.

Teltat ja turvallisuus
Näyttelyalueella tupakointi on ehdottomasti 
kielletty. Tupakointipaikka sijaitsee toimistora-
kennuksen edessä.
Kaikki käytävät on pidettävä riittävän vapaina, jo-
ten telttojen pystyttäminen kehien ympärille on 
kielletty. Teltoille on varattu tilaa näyttelyalueen 
reunoille, välittömästi juoksuaidan viereen. Telt-
toja ei saa laittaa kiinni toisiinsa. Kaikkien näyt-
teilleasettajien on ehdottomasti noudatettava 
näyttelyn järjestäjien ja järjestysmiesten ohjeita 
telttojen sijoittelussa. Teltoissa sisällä tupakoimi-
nen on ehdottomasti kielletty. Myös koirahäkkien 
sijoittelussa on otettava yleinen viihtyvyys ja tur-
vallisuus huomioon. KOIRIA TAI TELTTOJA EI SAA 
KIINNITTÄÄ JUOKSURATAA KIERTÄVÄÄN AITAAN. 
Aidan päällä ei saa myöskään istua, siihen ei saa 
nojata, eikä juoksuradalla saa kävellä tai viedä sin-
ne koiria.
Koirien jättäminen kuumaan autoon on ehdot-
tomasti kielletty!
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Kehien sijainti ja varustus
Kaikki kehät sijaitsevat ulkona nurmikentällä. 
Syyskuun alun sää saattaa olla kovin arvaamaton 
ja nurmi on aina aamuisin kostea, joten varustau-
duthan sopivin jalkinein ja vaihtelevan sään edel-
lyttämin varustein. Kehäkartta on sivulla 7.

Näyttelyalueen palvelut
Näyttelyalueella toimii hyvin varustettu kanttii-
ni ja paikalla on myös erilaisia koiratarvikkeiden 
myyntipisteitä. Alueella ei ole pankkiautomaattia.

Mitattavat rodut
Koskee mm. villakoiria, mäyräkoiria ja spitzejä: 
koirat, joita ei ole virallisesti mitattu, mitataan 
arvostelukehässä ennen rodun arvostelua. 
Kaikkien tarkastettavien koirien tarkastus ja 
mittaus suoritetaan ennen arvostelua, ja koira 
kilpailee tässä näyttelyssä siinä rodussa, mihin 
se siirretään.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton 
hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Mi-
käli koira hylätään puuttuvien rokotusten vuok-
si, ilmoittautumismaksua ei suoriteta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon on 
merkitty rokotteen viimeinen voimassaolopäi-
vä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotuk-
set. Koiran rokotustodistuksen tai -passin lisäk-
si myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus 
toimii virallisena rokotustodistuksena kotimai-
sissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 
Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee 
koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttu-
va maksatulehdusrokotus: Koiran pitää olla 
rokotettu penikkatautia, parvovirusripulia ja 
tarttuvaa maksatulehdusta vastaan vähintään 
kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapah-
tuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä 
annettu tehosterokotus on voimassa yhden 
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut 
tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmis-
teyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäi-
sestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman 
hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen 
viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu 
rokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden 
iässä tai vanhempana annetut rokotukset ovat 
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti.  

Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee roko-
tus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk 
ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). 
Koira saa osallistua seuraavana päivänä varo-
ajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuk-
sesta.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyk-
siä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusri-
puliin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kenne-
lyskään tms. hengitystie- tai mahasuolikanavan 
tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtu-
massa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi 
viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös 
saman talouden oireettomia koiria. Loistartun-
nat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin 
koira voi olla läsnä tapahtumassa. 

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat 
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyt-
telyitä, kilpailuja ja kokeita. Lisätietoa osoittees-
sa www.kennelliitto.fi

Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat eivät 
saa osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailui-
hin.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton 
virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 
Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmer-
kinnän pistokokein. Mikäli koiralla on siru, jota 
yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran 
omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka ky-
seisen sirun pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa 
löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee 
järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä ta-
pahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton  
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtu-
maan.

Lämpimät kiitoksemme Vetcare Oy:lle, 
näytteilleasettajillemme, tuomareillemme ja 
näyttely-yleisölle miellyttävästä yhteistyöstä.

Toivotamme kaikille viihtyisää näyttely-
viikonloppua ja rehtiä kilpailuhenkeä!
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* = tuomarinmuutos
# = ennalta varalle ilmoitettu tuomari
Näyttelyn koiramäärä .....................................................1964

LAUANTAI 3.9.2022

KEHÄ 1
Terhi Selkäinaho ......................................... 13
Junior handler .......................................................... 12:00
- nuoremmat .......................................................... 6 
- vanhemmat .......................................................... 7 

KEHÄ 2
Kirsi Tevalin ................................................. 72
bullterrieri ............................................................... 3 10.00
kääpiöbullterrieri .................................................. 2 
lakelandinterrieri .................................................. 3 
brasilianterrieri ...................................................... 2 
* amerikankääpiökettuterrieri ......................... 3 
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen .............. 7 
saksanpaimenkoira .............................................. 3 
* amerikanakita ..................................................... 4 
meksikonkarvatonkoira, iso .............................. 1 11.30
perunkarvatonkoira, iso ..................................... 1 
portugalinpodengo, sk, pieni .......................... 3 
portugalinpodengo, sk, keskikokoinen ........ 1 
portugalinpodengo, kk, pieni .......................... 1 
portugalinpodengo, kk, keskikok.  ................. 2 
etnankoira ............................................................... 7 
kainkoira .................................................................. 1 
kishunkoira ............................................................. 3 
shikokunkoira ........................................................ 2 
thai ridgeback ........................................................ 3 
basenji ....................................................................20 

KEHÄ 3
Teija Salmi-Aalto ......................................... 62
venäjänvinttikoira ..............................................13 10.00
englanninvinttikoira ............................................ 1 
skotlanninhirvikoira ............................................. 3 
irlanninsusikoira .................................................... 6 
whippet ..................................................................35 11.15
- pennut ................................................................... 1 
- urokset .................................................................14 
- nartut  ..................................................................20 
azawakh ................................................................... 2 
espanjanvinttikoira .............................................. 1 
puolanvinttikoira .................................................. 1 

KEHÄ 4
Perttu Ståhlberg ......................................... 95
siperianhusky .......................................................13 09.00
grönlanninkoira .................................................... 1 
itäsiperianlaika ...................................................... 3 
länsisiperianlaika .................................................. 1 
harmaa norjanhirvikoira .................................... 2 
jämtlanninpystykorva ......................................... 4 
länsigöötanmaanpystykorva ........................... 4 
chow chow ............................................................. 4 
faaraokoira .............................................................. 1 
saluki .......................................................................28 10.45
italianvinttikoira ..................................................20 
afgaaninvinttikoira .............................................14 

KEHÄ 5
Tuire Okkola ................................................ 96
australiankelpie ..................................................... 4 09.00
australianpaimenkoira ......................................23 
brienpaimenkoira / briardi ................................ 5 10.30
lancashirenkarjakoira .......................................... 7 
pk pyreneittenpaimenkoira .............................. 2 
* schapendoes ....................................................... 3 
suomenpystykorva .............................................. 2 11.30
vehnäterrieri ........................................................... 5 
borderterrieri .......................................................19 
#skotlanninterrieri ................................................ 3 
#glen of imaalinterrieri ....................................... 9 
#englanninkääpiöterrieri ................................... 9 
#irlanninterrieri ..................................................... 5 

KEHÄ 6
Tarja Löfman ............................................... 93
pieniamerikanpaimenkoira ............................16 09.00
akita ........................................................................... 4 
shiba ........................................................................14 
islanninlammaskoira ........................................... 5 11.00
jakutianlaika ........................................................... 3 
suomenlapinkoira ..............................................15 
ruotsinlapinkoira .................................................. 1 
pohjanpystykorva ................................................ 3 12.30
lapinporokoira ....................................................... 9 
karjalankarhukoira ............................................... 2 
alaskanmalamuutti ............................................16 
ibizanpodenco, karkeakarvainen ................... 1 
ibizanpodenco, lyhytkarvainen ....................... 4 

KEHÄ 7
Siv Sandö, Norja .......................................... 87
spitzien mittaus ................................................  8:50
mittelspitz, muut värit ......................................17 09.00
mittelspitz, musta ja ruskea .............................. 8 
mittelspitz, valkoinen .......................................... 4 
kleinspitz, muut värit ........................................10 
kleinspitz, musta ja ruskea ................................ 3 11.15
kleinspitz, valkoinen ............................................ 3 
pomeranian ..........................................................28 
grosspitz, valkoinen ............................................. 2 
grosspitz, musta ja ruskea ................................. 1 
volpino italiano ..................................................... 4 
saksanpystykorva, keeshond ........................... 7 

KEHÄ 8
Paula Valakari ............................................. 90
jackrussellinterrieri.............................................28 09.00
karkeakarvainen kettuterrieri ........................11 
norfolkinterrieri ..................................................... 6 11.15
norwichinterrieri ................................................... 5 
staffordshirenbullterrieri..................................20 
amerikanstaffordshirenterrieri ......................16 
walesinterrieri ........................................................ 1 
biewerterrieri ......................................................... 1 
amerikankarvatonterrieri .................................. 1 
andalusianrottakoira ........................................... 1 

KEHÄ 9
Päivi Eerola .................................................. 85
Harjoitusarvostelija: Helin Jaana, 
parsonrussellinterrieri

Arvioitu arvosteluaikataulu
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cairnterrieri ...........................................................27 10.00
parsonrussellinterrieri .......................................16 11.30
airedalenterrieri .................................................... 9 
bedlingtoninterrieri ............................................. 9 
kerrynterrieri .......................................................... 8 
yorkshirenterrieri .................................................. 7 
manchesterinterrieri ........................................... 7 
saksanmetsästysterrieri ...................................... 2 

KEHÄ 10
Johnny Andersson, Ruotsi ......................... 97
schipperke ............................................................11 09.00
welsh corgi pembroke ......................................24 
welsh corgi cardigan .........................................26 11.00
sileäkarvainen collie ..........................................18 
partacollie .............................................................12 
silkkiterrieri ............................................................. 6 

KEHÄ 11
Juha Putkonen ............................................ 82
kuvasz ....................................................................... 2 10.00
maremmano-abruzzese ..................................... 3 
ceskoslovensky vlciak ......................................... 1 
valkoinenpaimenkoira ........................................ 8 
hollanninpaimenkoira, pk ................................. 3 
beaucenpaimenkoira / beauceron ................. 4 
australiankarjakoira ............................................. 1 
bergamonpaimenkoira ...................................... 1 
belgianpaimenkoira, tervueren ...................... 6 11.15
belgianpaimenkoira, malinois ......................... 3 
belgianpaimenkoira, groenendael ................ 6 
itäeuroopanpaimenkoira................................... 5 
tsekinpaimenkoira ............................................... 4 
polski owczarek nizinny ..................................... 2 
vanhaenglanninlammaskoira .......................... 2 
bordercollie ..........................................................20 
puli, muut värit ...................................................... 6 
pumi .......................................................................... 5 

KEHÄ 12
Paula Rekiranta ........................................... 85
* eurasier.................................................................. 9 10.00
* dandiedinmontinterrieri ................................. 3 
* ceskyterrieri ......................................................... 3 
* skyenterrieri......................................................... 3 
* australianterrieri ..............................................21 
* mäyräkoira, pitkäkarvainen .........................11 12.15
* mäyräkoira, lyhytkarvainen .........................10 
* mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pk ............... 4 
* mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lk ................. 4 
* mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pk .............11 
* mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lk ................. 6 

KEHÄ 13
Esa Ruotsalainen ........................................ 87
mäyräkoirien mittaus ......................................  9:50
mäyräkoira, karkeakarvainen ........................... 8 10.00
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira kk................... 3 
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira kk ................... 8 
pitkäkarvainen collie .........................................13 11.00
shetlanninlammaskoira ....................................22 
saarlooswolfhond ................................................. 1 
* japaninpystykorva ..........................................13 
* samojedinkoira.................................................19 

SUNNUNTAI 4.9.2022

KEHÄ 2
Paula Rekiranta ........................................... 66
* bernhardinkoira, lyhytkarvainen ................. 1 09.00
* berninpaimenkoira ........................................... 6 
* tanskandoggi, musta ja harlekiini ............... 5 
* tanskandoggi, kelt. ja tiikerijuov.  ................ 6 
* puolanjahtikoira ................................................ 1 
* dunkerinajokoira ............................................... 1 
* sveitsinajokoira, berninajokoira ................... 1 
* porcelaine ............................................................ 1 
* basset hound ...................................................... 4 
* basset artésien normand ................................ 1 
* petit basset griffon vendéen ......................... 5 10.30
* beagle .................................................................... 6 
* dreeveri ................................................................. 2 
* venäjänspanieli .................................................. 1 
* tiibetinspanieli ..................................................21 
* venäjänbolonka ................................................. 4 
Susanna Gourine ........................................ 15
Junior handler .......................................................... 13.00
- nuoremmat .......................................................... 5 
- vanhemmat ........................................................10 

KEHÄ 3
Tuire Okkola ................................................ 77
cavalier kingcharlesinspanieli ........................24 10.00
kingcharlesinspanieli .......................................... 7 
bolognese ............................................................... 1 
griffon bruxellois .................................................. 4 
petit brabancon .................................................... 4 
japanese chin ......................................................... 2 
kiinanpalatsikoira, pekingeesi ......................... 2 12.30
maltankoira............................................................. 1 
papillon .................................................................... 6 
phalène .................................................................... 2 
venäjäntoy, lyhytkarvainen............................... 1 
#lagotto romagnolo ..........................................13 
#kooikerhondje ..................................................... 8 
#fieldspanieli .......................................................... 2 

KEHÄ 4
Päivi Eerola .................................................. 79
villakoirien mittaus ..........................................  9:50
villakoira, kääpiö, ha/ap/pu ............................11 10.00
villakoira, kääpiö, mu/ru/va ............................17 
villakoira, toy .......................................................... 8 
villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu ............... 5 12.00
villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va .............12 
villakoira, iso, ha/ap/pu ....................................10 
villakoira, iso, mu/ru/va ...................................... 7 
tanskandoggi, sininen ........................................ 9 

KEHÄ 5
Perttu Ståhlberg ......................................... 92
dalmatiankoira ....................................................36 09.00
- urokset .................................................................17 
- nartut  ..................................................................19 
grand basset griffon vendéen ......................... 9 11.00
cockerspanieli ......................................................23 
novascotiannoutaja ...........................................24 

KEHÄ 6
Siv Sandö, Norja .......................................... 89
kiinanharjakoira ..................................................19 09.00
lhasa apso..............................................................10 
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prahanrottakoira ................................................... 6 
walesinspringerspanieli ...................................17 11.00
rhodesiankoira ....................................................23 
shih tzu ...................................................................14 

KEHÄ 7
Teija Salmi-Aalto ......................................... 88
leonberginkoira...................................................12 09.00
landseer ................................................................... 5 
estrelanvuoristokoira, pk ................................... 3 
newfoundlandinkoira .......................................10 
dogo argentino ..................................................... 1 
englanninbulldoggi............................................. 6 10.45
hovawart................................................................11 
snautseri, musta .................................................... 2 
snautseri, pippuri & suola .................................. 8 
kääpiöpinseri .......................................................30 
- pennut ................................................................... 1 
- urokset .................................................................17 
- nartut  ..................................................................12 

KEHÄ 8
Tarja Löfman ............................................... 92
havannankoira .....................................................19 09.00
espanjanvesikoira ...............................................15 
bichon frisé ...........................................................11 11.00
kromfohrländer ..................................................... 2 
löwchen ................................................................... 5 
chihuahua, lyhytkarvainen .............................21 
chihuahua, pitkäkarvainen .............................19 

KEHÄ 9
Esa Ruotsalainen ........................................ 83
labradorinnoutaja ..............................................38 10.00
- pennut ................................................................... 2 
- urokset ................................................................... 8 
- nartut  ..................................................................28 
irlanninvesispanieli .............................................. 1 12.15
sussexinspanieli .................................................... 1 
kultainennoutaja ................................................35 
- urokset .................................................................20 
- nartut  ..................................................................15 
pesukarhukoira ..................................................... 1 
suomenajokoira .................................................... 7 

KEHÄ 10
Kirsi Tevalin ................................................. 86
pyreneittenmastiffi .............................................. 2 10.00
espanjanmastiffi ................................................... 1 
mastiffi ...................................................................... 4 
pyreneittenkoira ................................................... 7 
appenzellinpaimenkoira .................................... 1 
bokseri ...................................................................... 6 
bordeauxindoggi .................................................. 1 
continental bulldog ............................................. 1 
broholminkoira ..................................................... 5 
cane corso ............................................................... 3 11.30
kanariandoggi ....................................................... 2 
shar pei ..................................................................... 3 
apinapinseri ............................................................ 2 

suursnautseri, musta ........................................... 4 
suursnautseri, pippuri & suola ......................... 2 
uruguayncimarron ............................................... 1 
venäjänmustaterrieri ........................................... 5 
mopsi ........................................................................ 7 
ranskanbulldoggi ................................................. 9 
bostoninterrieri ..................................................... 1 
tiibetinterrieri .......................................................19 

KEHÄ 11
Juha Putkonen ............................................ 86
Harjoitusarvostelija: Hilpinen Jarmo, FCI 7 rodut
pinseri ....................................................................... 6 10.00
dobermanni ............................................................ 6 
kääpiösnautseri, valkoinen ............................... 2 
kääpiösnautseri, pippuri & suola ..................15 
kääpiösnautseri, musta-hopea ........................ 6 
kääpiösnautseri, musta ...................................... 9 
karkeakarvainen saksanseisoja ....................... 1 12.30
pitkäkarvainen saksanseisoja .......................... 1 
lyhytkarvainen saksanseisoja ........................... 6 
karkeakarvainen unkarinvizsla ........................ 1 
lyhytkarvainen unkarinvizsla ........................... 1 
auvergnenseisoja ................................................. 1 
bourbonnaisinseisoja ......................................... 1 
tsekinseisoja ........................................................... 1 
braque de l´ariege ................................................ 1 
englanninsetteri ................................................... 2 
gordoninsetteri ..................................................... 2 
pienimünsterinseisoja ........................................ 1 
punavalkoinen irlanninsetteri.......................... 4 
weimarinseisoja, lyhytkarvainen .................... 3 
stabijhoun ............................................................... 7 
#coton de tuléar.................................................... 9 

KEHÄ 12
Johnny Andersson, Ruotsi ......................... 95
tiibetinmastiffi ....................................................... 3 09.00
bullmastiffi ............................................................10 
rottweiler ................................................................. 9 
tanskalais-ruotsalainen pihakoira .................. 8 
englanninspringerspanieli ..............................27 10.45
sileäkarvainen noutaja ....................................... 7 
kiharakarvainen noutaja .................................... 3 
portugalinvesikoira ............................................11 
viiriäiskoira .............................................................. 4 
amerikancockerspanieli ..................................... 4 
punainen irlanninsetteri .................................... 9 
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Lauantai 3.9.2022

FCI 1 ............................................ Tarja Löfman
FCI 3 ................................. Johnny Andersson
FCI 4 ............................................... Päivi Eerola
FCI 5 .....................................Esa Ruotsalainen
FCI 10 .................................. Perttu Ståhlberg

BIS-kasvattaja...................... Juha Putkonen
BIS-veteraani ............................ Tuire Okkola

Sunnuntai 4.9.2022

FCI 2 ...............................................Kirsi Tevalin
FCI 6 ..................................... Perttu Ståhlberg 
FCI 7 ........................................ Juha Putkonen
FCI 8 ..................................... Perttu Ståhlberg
FCI 9 ........................................ Juha Putkonen

BIS-kasvattaja ...................... Juha Putkonen
BIS-veteraani ............................ Tuire Okkola

Best in Show  ............................ Tuire Okkola

Ryhmäkilpailut

Ryhmäkilpailut pyritään aloittamaan molempina päivinä noin kello 15:30.
Ryhmäkilpailujen järjestys voi muuttua. Seuraa kuulutuksia!
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PERUUTUS
Peruutan koirani osallistumisen Vetcare Syysnäyttelyyn koiranäyttelyyn 
3.–4.9.2022 tuomarimuutoksen vuoksi (aikataulussa *-merkki rodun edessä). 
Lähetä (postita) viimeistään 1.9.2022.
Peruutukset ensisijaisesti sähköpostilla: erja.billings@gmail.com

Rotu 
Koiran nimi
Maksamani ilmoittautumismaksun                      euroa voi palauttaa tilille : (IBAN)

Ilmoittautuminen on tehty          postitse         netin kautta
Saajan nimi 
Osoite 
Postinumero ja -toimipaikka 
Päiväys 
Allekirjoitus 

Liitä lomakkeella olevat  tiedot sähköpostiin mukaan sekä saamasi numero-
lappu.
Peruutukset ensisijaisesti sähköpostilla viim. 1.9.2022: erja.billings@gmail.com
tai postita viim. 1.9.2022 os.:   Syysnäyttely/Billings Erja, Hilantie 244, 02480 Kirkkonummi

Näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet ja näyttelyiden järjestämisohjeet
(Kennelliiton hallitus 19.8.2021. Voimassa 1.1.2022 alkaen)
6. Ilmoittautumismaksun palauttaminen
Näytteilleasettajan pyynnöstä palautettavista ilmoittautumismaksuista (ks. Koiranäyttelysäännöt kohta 6) 
voidaan vähentää pankkikulut.
Näyttelytoimikunnan on em. tapauksissa palautettava ilmoittautumismaksu neljän viikon kuluessa näytte-
lyn jälkeen. Näytteilleasettajan tekemiä matkoja näyttelypaikkakunnalle tai muita kuluja ei korvata.


