Tuusulan urheilukeskus, Tuusula
Tervetuloa ryhmänäyttelyihin
Tuusulaan!
Oheisena on näyttelyidemme arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi näyttelynumero.
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisterikirja, rokotustodistukset, näyttelynumero
ja -hihna, makuualusta, hakaneula sekä vesikippo. Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista.
Näyttely on drive-in, joten arvostelun jälkeen
saavat poistua muut paitsi rotunsa parhaat
(ROP), ROP-juniorit, ROP-veteraanit, sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat
koirat.
Näyttelypaikka
Tuusulan Urheilukeskus (Kilpailutie, Tuusula).
Varaudu pysähtymään Kilpailutien risteyksessä ja heti sen jälkeen parkkimaksua varten.
Pysäköintimaksu 5€, käteinen tai MobilePay.
Näyttelyssä noudatetaan voimassaolevia viranomaisohjeita koronavirustartunojen ehkäisemiseksi.
Saapuminen näyttelyyn
Rokotukset tarkistetaan pistokokein näyttelypäivän aikana. Pidäthän rokotustodistuksen mukanasi koko näyttelypäivän ajan!
Rokotusten tarkastus alkaa kello 7:30. Koirien
tulee saapua näyttelypaikalle noin tuntia ennen arvioitua arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään klo 13:00.
Näyttelyyn osallistujalla on vastuu saapua
ajoissa näyttelypaikalle. Tuomarit arvostelevat keskimäärin 15–20 koiraa tunnissa,
osa mahdollisesti nopeammin. Arvostelusta
myöhästynyt koira voi saada ainoastaan laatuarvostelun.

Hinnasto
Pysäköinti 5€.
Ei pääsymaksua.
Mobiililuettelo 2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Storeja Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi
nimellä Showlink. Sähköisen näyttelyluettelon voi tilata sekä maksaa sovelluksen kautta
näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6:00.
Palkinnot
Palkintoesineet on noudettavissa näyttelyn
toimistosta näyttelyn ajan esittämällä arvostelulomake. Palkintoja ei lähetetä postitse.
Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) puh. (09) 887
30 320
e-mail: info@showlink.fi
Tiedustelut näyttelypäivänä:
050 590 3895 tai 040 511 2382.
Muuta huomioitavaa
Sähköautojen latauspaikkoja on jäähallin lähistön parkkialueella.
Ota mukaasi vettä koirallesi.
TUTKIMUSAINEISTOA Keräämme näyttelyn
aikana koirilta ulostenäytteitä Helsingin
yliopistossa tehtävään tutkimukseen. Ulostenäytteistä tutkimme koirien sisäloisia. Erityinen kiinnostuksen kohteemme ovat maksamadot (Pseudamphistomum truncatum ja
Metorchis bilis), joita koira voi saada syömällä
raakaa särkikalaa. Kaikki mahdolliset matolöydökset raportoimme omistajille sähkö-

postitse, mutta raportoimista varten koirasta
pitää täyttää esitietolomake. Näytteen tutkiminen on omistajalle maksutonta. Jaamme
lomakkeita ja näytteenottoon soveltuvia
kertakäyttökäsineitä näyttelyn sisääntulon
yhteydessä, ja otamme näytteitä vastaan päivän aikana.
Lisätietoja (ja esitietolomakkeen) voi käydä
lukemassa täältä: https://elomake.helsinki.fi/
lomakkeet/115390/lomake.html
Pia Rapp ELL pia.rapp@helsinki.fi
Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään
tuomarinmuutoksia, joka on merkitty aikatauluun #-merkillä ja *-merkillä. #-merkki on siirrot
ennalta varalle ilmoitetulle tuomarille, mikä ei
oikeuta maksupalautukseen. Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen tuomarinmuutoksen vuoksi (*-merkki), lähetä viimeistään
25.5. (postileima) koiran tiedot, omat tilitietosi,
maksukuitti, koiran numerolappu ja yhteystietosi osoitteeseen: Merja Kostiainen, Einontie
13-15 as. 7, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla
mantsalankoirakerho.rahastonhoi@gmail.com
Näyttelytoimikunnalla on oikeus vähentää palautuksista käsittelykulut, 5€.
Huomaathan, että koiran sairastumisen vuoksi osallistumismaksua ei makseta takaisin.
Ilmoittaessaan koiransa näyttelyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen
Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä. Säännöt löytyvät Kennelliiton
kotisivuilta.
Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa
rokotukset pistokokein. Mikäli koira hylätään
puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suoriteta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon on
merkitty rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. Koiran rokotustodistuksen tai -passin
lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toimii virallisena rokotustodistuksena
kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa.
Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee

koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva
maksatulehdusrokotus:
Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia, parvovirusripulia ja tarttuvaa maksatulehdusta
vastaan vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman 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 valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä 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 rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21
vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). Koira saa osallistua seuraavana päivänä
varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.
Koirien tartuntatauteihin liittyviä
määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttuvaan maksatulehdukseen,
kennelyskään tms. hengitystie- tai mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä
tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria.
Loistartunnat on asianmukaisesti hoidettava
ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.
Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat eivät
saa osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin.
Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät
antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa

tunnistusmerkinnän. Mikäli koiralla on siru,
jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on
koiran 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. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran
osallistumisen tapahtumaan.

Mukavaa näyttelypäivää!

Järjestäjät:
FCI 1/2 & 6/8
Mäntsälän Koirakerho ry ja Uudenmaan
Ajokoirayhdistys ry

FCI 3 & 4
Keski-Uudenmaan Mäyräkoirat ry ja
Parsonrussellinterrierit ry

ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU
* = tuomarimuutos
# = ennalta varalle ilmoitettu tuomari
Koiramäärä FCI 1/2 & 6/8 ryhmänäyttelyssä
Koiramäärä FCI 3 & 4 ryhmänäyttelyssä

693
256

KEHÄ 1
Jussi Liimatainen..............................
54
leonberginkoira....................................11 11.00
pitkäkarvainen collie...........................11
sileäkarvainen collie............................10
pieniamerikanpaimenkoira................. 8
apinapinseri............................................. 1
kääpiöpinseri.........................................13

broholminkoira....................................... 5
kanariandoggi......................................... 2
mäyräkoirien mittaus.......................... 11.45
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pk..... 6
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira kk..... 4
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pk...14
mäyräkoira, karkeakarvainen...........16
mäyräkoira, pitkäkarvainen..............10

KEHÄ 2
Marianne Holm Larnemaa...............
70
bernhardinkoira, pitkäkarvainen...... 2 10.30
berninpaimenkoira................................ 6
hovawart................................................... 3
pyreneittenkoira..................................... 5
venäjänmustaterrieri............................. 1
tiibetinmastiffi......................................... 7
bullmastiffi............................................... 6 12.00
dobermanni............................................. 4
englanninbulldoggi.............................. 1
pinseri........................................................ 1
tanskalais-ruotsalainen pihakoira..... 7
* welsh corgi cardigan........................27

KEHÄ 5
Juha Putkonen.................................
81
* tanskandoggi, sininen....................... 3 09.00
* tanskandoggi, musta ja harlekiini.10
* tanskandoggi, keltainen ja
tiikerijuovainen....................................... 5
* pk pyreneittenpaimenkoira............. 1
* beaucenpaimenkoira / beauceron.3
* brienpaimenkoira / briardi............... 1
* medimurjenkoira................................. 1
* itäeuroopanpaimenkoira.................. 3
* tsekinpaimenkoira.............................. 3
* hollanninpaimenkoira, pk................ 1
* saarlooswolfhond............................... 1
* valkoinenpaimenkoira.....................13
* welsh corgi pembroke.....................22 11.30
* australiankelpie................................... 6
* irlanninterrieri...................................... 2
* kerrynterrieri......................................... 2
* skotlanninterrieri................................. 2
* sealyhaminterrieri............................... 1
* skyenterrieri.......................................... 1

KEHÄ 3
Olavi Tuovinen.................................
72
kääpiösnautseri, musta-hopea........11 10.30
kääpiösnautseri, musta........................ 7
kääpiösnautseri, valkoinen................. 4
kääpiösnautseri, pippuri & suola.....14
bordeauxindoggi................................... 2 12.30
bokseri.....................................................12
suursnautseri, musta............................. 3
snautseri, musta..................................... 1
snautseri, pippuri & suola.................... 3
karkeakarvainen kettuterrieri...........11
brasilianterrieri........................................ 4
KEHÄ 4
Unto Timonen...................................
72
newfoundlandinkoira.........................13 10.30
estrelanvuoristokoira, pk..................... 1
isosveitsinpaimenkoira......................... 1

KEHÄ 6
Reia Leikola-Walden........................
80
Harjoitusarvostelija: Sarparanta Virpi,
cockerspanieli
rottweiler.................................................. 4 09.30
suomenajokoira...................................... 9
kiharakarvainen noutaja...................... 5
portugalinvesikoira............................... 6
viiriäiskoira............................................... 2
clumberinspanieli.................................. 1
fieldspanieli.............................................. 3

cockerspanieli.......................................23 11.15
barbet........................................................ 9
kooikerhondje......................................... 3
* mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lk... 2 13.15
* mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lk... 6
* mäyräkoira, lyhytkarvainen.............. 7
KEHÄ 7
Saija Juutilainen...............................
82
keskiaasiankoira...................................... 1 10.00
labradorinnoutaja................................38
- pennut..................................................... 4
- urokset.................................................... 9
- nartut ....................................................25
novascotiannoutaja.............................28 12.15
amerikancockerspanieli....................... 2
lagotto romagnolo..............................13
KEHÄ 8
Tarja Löfman.....................................
86
australianpaimenkoira........................17 10.00
partacollie................................................. 2
shetlanninlammaskoira......................51
- pennut..................................................... 1
- urokset..................................................17
- nartut ....................................................33 12.15
schapendoes............................................ 5
australiankarjakoira............................... 5
lancashirenkarjakoira............................ 4
schipperke................................................ 2
KEHÄ 9
Pirjo Aaltonen..................................
86
#belgianpaimenkoira, groenendael.10 09.30
#belgianpaimenkoira, tervueren....... 9
#belgianpaimenkoira, malinois......... 3
#bordercollie.........................................14
sveitsinajokoira, berninajokoira........ 1
baijerinvuoristovihikoira...................... 2
smoolanninajokoira............................... 1 12.00
basset artésien normand..................... 1
gascognenbassetti................................. 1
grand basset griffon vendéen............ 2
petit basset griffon vendéen.............. 1
dunkerinajokoira.................................... 1
beagle........................................................ 8
dreeveri..................................................... 3
rhodesiankoira......................................13
dalmatiankoira......................................16

KEHÄ 10
Laurent Heinesche, Luxemburg......
87
kultainennoutaja..................................36 09.30
- pennut..................................................... 5
- urokset..................................................11
- nartut ....................................................20
sileäkarvainen noutaja......................... 7
espanjanvesikoira................................10 12.00
walesinspringerspanieli.....................21
#englanninspringerspanieli..............13
KEHÄ 11
Karin Bergbom.................................
86
mudi........................................................... 1 09.30
staffordshirenbullterrieri....................34
- urokset..................................................15
- nartut ....................................................19
amerikanstaffordshirenterrieri.........14
bullterrieri................................................. 2 12.15
valkoinen länsiylämaanterrieri........... 5
glen of imaalinterrieri........................... 5
ceskyterrieri............................................. 1
amerikankääpiökettuterrieri.............. 1
englanninkääpiöterrieri....................... 2
yorkshirenterrieri.................................... 7
cairnterrieri.............................................14
KEHÄ 12
Kimmo Mustonen.............................
93
* saksanpaimenkoira, pk...................... 7 09.00
* saksanpaimenkoira............................. 3
airedalenterrieri...................................... 1
vehnäterrieri............................................ 1
lakelandinterrieri.................................... 2
norfolkinterrieri...................................... 4
norwichinterrieri.................................... 6
bedlingtoninterrieri............................... 1
borderterrieri........................................... 8
manchesterinterrieri............................. 3
jackrussellinterrieri..............................21 11.00
australianterrieri..................................... 9
silkkiterrieri.............................................. 5
parsonrussellinterrieri.........................22

Ryhmäkilpailut
Ryhmäkilpailut alkavat noin kello 15:30. Esiarvostelu alkaa noin puolta tuntia aikaisemmin.

FCI 1/2 & 6/8

FCI 3 & 4

FCI 1/2: Marianne Holm Larnemaa
FCI 6/8: Pirjo Aaltonen
BIS-JUN: Jussi Liimatainen
BIS-KASV: Pirjo Aaltonen
BIS-VET: Saija Juutilainen
BIS: Saija Juutilainen

FCI 3: Kimmo Mustonen
FCI 4: Unto Timonen
BIS-JUN: Karin Bergbom
BIS-KASV: Karin Bergbom
BIS-VET: Kimmo Mustonen
BIS: Kimmo Mustonen

Mikäli haluat peruuttaa tulosi ryhmänäyttelyymme tuomarimuutoksen vuoksi, ilmoita siitä
meille kirjallisesti viimeistään 25.5.2022 postileimatulla kirjeellä tai sähköpostitse.

PERUUTAN koirani osallistumisen Tuusulan ryhmänäyttelyyn tuomarimuutoksen vuoksi (*:llä merkityt rodut) ja liitän mukaan koirani numerolapun sekä kopion maksukuitista.
Rotu _________________________________________________________
Koiran nimi ___________________________________________________
Netti-ilmoittautuminen

Postitse tehty ilmoittautuminen

Ilmoittautumismaksu _________ euroa
Palautus tilille _________________________________________________
Saajan nimi ___________________________________________________
Osoite _______________________________________________________
Päiväys _______________ Allekirjoitus _____________________________
Laita kuoreen tämä sivu numerolapun ja kuitin kera ja postita osoitteella:
Merja Kostiainen
Einontie 13-15 as. 7
04600 Mäntsälä
tai sähköpostilla osoitteeseen:
mantsalankoirakerho.rahastonhoi@gmail.com
Näyttelytoimikunnan on palautettava ilmoittautumismaksu neljän viikon kuluessa näyttelyn päättymisestä ja palautuksesta on oikeus vähentää käsittelykulut 5€.

