
Turvallisuusohjeet



Yleistä

• Näyttelyn järjestämiseksi turvallisesti, on näyttelytoimikunta on laatinut 

yleisiä ohjeita Covid-19 epidemian huomioimiseen.

• Näyttelyssä noudatetaan yleisen ohjeen lisäksi valtioneuvoston, 

aluehallintoviraston, THL:n ja Suomen Kennelliiton antamia 

suosituksia/ohjeistuksia Covid-19-tautiriskin minimoimiseksi.

• Jokaisen osallistujan on noudatettava annettuja ohjeita. 



Näyttelypaikalle 

saapuminen/poistuminen

• Koirien kanssa näyttelyyn saapuvia (näytteilleasettajia), muistutetaan 

turvallisuusohjeista sekä Covid-19 epidemian takia tehdyistä

erityisjärjestelyistä.

• Rokotustodistukset tarkastetaan pistokokein näyttelypäivän aikana ilman 

erillistä tarkastuspistettä.

• Kartta alueesta sekä p-alueista toimitetaan näytteilleasettajille kutsun 

mukana.

• P-alueet ovat jaettu kolmeen eri lohkoon, näyttely alueen läheisyyteen P1: 

Itä-etelä, P2: länsi-pohjoinen ja vara-alueena kirkonmäki P3. Tällä pyritään 

minimoimaan kontakteja.

• Näyttelyalueelle pääsee joka puolelta, eikä alueelle ole sisään pääsy 

maksua

• Näyttelytoimikunta on päättänyt, ettei ryhmäkilpailuja järjestetä. 

Näytteilleasettajat poistuvat heti alueelta kun rotunsa parhaat koirat ovat 

valittu.



Ohjeita näyttelyalueella

• Näyttely on ulkonäyttely ja tapahtumapaikka on urheilukentällä

tekonurmella.

• Suositellaan yhtä henkilöä koiraa kohden näyttelyalueella.

• Flunssainen tai muuten oireileva henkilö ei saa tulla alueelle.

• Lähikontakteja tulee välttää, maskin käyttö on suositeltavaa

• Näyttelyyn osallistuu jokainen omalla vastuulla ja jokainen osallistuja 

noudattaa annettuja turvallisuusohjeita.

• Alueella on valvojia, jotka muistuttavat turvallisuusohjeiden 

noudattamisesta.

• Alueella on ensiapuryhmä toimiston lähettyvillä.



Toimintaohjeet kehissä

• Aikataulut on pyritty laatimaan riittävän väljiksi

• Kehässä toimii tuomari sekä kehätoimitsijat, jotka muodostavat oman 
kuplan. Tuomaritelttaan ei saa tulla muita henkilöitä, pois lukien 
näyttelytoimikunnan jäsenet.

• Tuomari, toimihenkilöt ja näytteilleasettajat eivät kättele

• Kehissä, joissa käytetään paperisia arvostelulomakkeita, arvostelut 
noudetaan kehän laidalta laatikosta.

• Näyttelyalueelta tulee poistua koiran arvostelun jälkeen

• Kehätoimitsijat huolehtivat, että kehissä noudatetaan annettuja 
toimintaohjeita



Ruokailu

• Alueella on kahvilatoimintaa sekä makkaran myyntipiste.

• Alueella ei käsitellä käteistä rahaa.

• Maksu pankkikortilla mieluiten lähimaksuna.

• Kehätoimihenkilöille on oma kahvipiste.



Siivous/hygienia

• Alueella on käsidesipisteitä sekä WC-tiloissa käsienpesu mahdollisuus.

• Alueella on roska-astioita, joita on sijoitettu ympäri näyttelyaluetta.

• Jokaisessa kehässä on toimitsijoita varten omat roska-astiat.

• WC-tilat sijaitsevat urheilukentän huoltorakennuksessa. 



Kartat


