
Tervetuloa pentunäyttelyyn!
Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluai-
kataulu sekä koirasi näyttelynumero, joka 
oikeuttaa näyttelyyn ilmoitetun koiran ja 
yhden henkilön sisäänpääsyyn. Muista ot-
taa mukaan näyttelyyn koiran rekisterikirja, 
rokotustodistukset, näyttelynumero ja -hih-
na, makualusta, hakaneula sekä vesikippo. 
Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle 
saapumista. Näyttely on drive-in, joten ar-
vostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi 
rotunsa parhaat pennut (ROP), sekä rotunsa 
parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat. 
Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 
pyydämme, että näyttelyalueelta poistu-
taan mahdollisimman pian oman koiran 
arvostelun jälkeen, mikäli koiran ei tarvitse 
jäädä ryhmäkilpailuihin. 
Kasvomaskia on käytettävä kaikissa sisäti-
loissa ja Dogfanissa asioidessa. Myös pal-
kintojenjakopisteessä on suotavaa käyttää 
maskia. Lisää koronvirusksen leviäimisen 
ehkäisemiseksi annettuja ohjeita kirjeen 
lopussa. 

Ajo-ohje
Näyttelypaikkana toimii Tuomarinkarta-
non vinttikoirakeskus, osoite Tuomarinky-
läntie 1, 00690 Helsinki.
Etelästä Tuusulan moottoritietä 45 ja kehä 
I jälkeen seuraat Tuomarinkylän opasteita. 
Näyttelypaikka liikenneympyrän jälkeen 
oikealla. 
Pohjoisesta Tuusulan moottoritietä 45 
kehä III jälkeen liittymä Tammisto-
Tuomarinkylä, josta seuraat Tuomarinky-
län opasteita. Näyttelypaikka  hevostallien  
jälkeen  vasemmalla. 
Huomioithan, että juoksuvaijeriin ei saa 
kiinnittää koiria, eikä siihen saa nojata tai 
sen päällä istua. Juoksuradalle menemi-
nen  on  ehdottomasti  kielletyä!  Näyt-
telyalueella  tupakointi  on  sallittu ainoas-
taan  erikseen  merkityillä  paikoilla.

Saapuminen
Näyttelyssä ei ole erillistä rokotustentar-
kastuspistettä, vaan koirien rokotustodis-
tukset tarkastetaan pistokokein. Huolehdi 
siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyt-
telypaikalla. Rodun arvostelua ei aloiteta 
ennen aikatauluun merkittyä aloitusaikaa.
Turistikoirien tuonti näyttelyalueelle on 
sallittua, kunhan koiralla on rokotustodis-
tukset mukana.

Palkinnot
ROP- ja VSP-pentu sekä ROP-kasvattaja 
saavat palkintoesineen. Palkintoesineet 
ovat noudettavissa näyttelyn toimistosta 
näyttelyn ajan esittämällä arvosteluloma-
ke. Palkintoja ei lähetetä postitse.
Palkintojenjakopisteessä on suotavaa käyt-
tää kasvomaskia.

Tuomarinmuutokset
Toimikunta on joutunut tekemään joitain 
tuomarinmuutoksia, jotka on merkitty ai-
katauluihin *-merkillä. Tuomarinmuutok-
set eivät oikeuta maksunpalautukseen.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) p. (09) 887 
30 320 tai e-mail: info@showlink.fi. 
Muut tiedustelut (klo 10–16) ja tiedustelut 
näyttelypäivänä: puh. 045 132 6129

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennel-
liiton hallituksen hyväksymiä rokotusmää-
räyksiä. Tarkastamme näyttelyssä koirien 
rokotukset pistokokein. Mikäli koira hylä-
tään puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoit-
tautumismaksua ei suoriteta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus (roko-
tuskirja tai lemmikkieläinpassi), johon on 
merkitty koiran yksiselitteiset tunnistus-
tiedot sekä koiralle annetun rokotteen val-
misteyhteenvedon mukainen rokotuksen 
viimeinen voimassaolopäivä. Jotta koira 
voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla 
olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tart-
tuva maksatulehdusrokotus: Koiran 
pitää olla rokotettu penikkatautia, parvo-
virusripulia ja tarttuvaa maksatulehdusta-
vastaan vähintään kaksi kertaa. Tehostero-
kotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon 
varoaika). Alle vuoden iässä annettu te-
hosterokotus on voimassa yhden vuoden. 
Vuoden iässä tai vanhempana annetut 
tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen val-
misteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensim-
mäisestä raivotautirokotuksesta tulee ta-
pahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 
21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuo-
den iässä annettu rokotus on voimassa yh-
den vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana 
annetut rokotukset ovat voimassa ko. ro-
kotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.  
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee ro-
kotus 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, parvo-
virusripuliin, tarttuvaan maksatulehduk-
seen, 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 talou-

den oireettomia koiria. Loistartunnat on 
asianmukaisesti hoidettava ennen kuin 
koira voi olla läsnä tapahtumassa. 
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt 
koirat eivät saa osallistua näyttelyihin, ko-
keisiin ja kilpailuihin.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksy-
mät antidopingsäännöt ja dopingvalvon-
ta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennel-
liiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kil-
pailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa 
tunnistusmerkinnän pistokokein. Mikäli 
koiralla on siru, jota yleisimmät lukulait-
teet 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 osallis-
tumisen tapahtumaan.

Pääsyliput ja hinnat
Aikuiset .........................5 €
Lapset ............................3 €
Ei pankkikorttimaksumahdollisuutta. Pyy-
dämme, että varaat tasarahan pääsylippua 
varten tartuntariskin minimoimiseksi.

Pysäköinti ......... ilmainen
Mobiililuettelo ......2,99 €

Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluet-
telon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava 
mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App 
Store- ja Google Play -sovelluskaupoista il-
maiseksi nimellä Showlink. Sähköisen näyt-
telyluettelon hinta sovelluksessa ostettuna 
on 2,99 € ja sen voi ostaa sovelluksen kautta 
näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo jul-
kaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00. 

Muuta huomioitavaa
Paikalla on myös Helsingin vinttikoiraker-
hon kahvila. Pyydämme, että kahvilassa 
maksetaan ensisijaisesti korttimaksulla. 
Kahvilassa ja WC:ssä asioidessa on maski-
pakko ja kädet on desinfioitava, ovien vie-
ressä on käsidesiautomaatit. Otathan muut 
huomioon pitämällä koko ajan vähintään 
1–2 metrin turvavälin muihin.
Paikalla myös Dogfani kattavine tarvikeva-
likoimineen! HUOM! Dogfanin myyntipis-
teessä tulee käyttää kasvomaskia ja huo-
lehtia turvaväleistä!

Mukavaa näyttelypäivää!

23.8.2020 Helsinki
Kaikkien rotujen pentunäyttely

Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus
Järjestäjä: Suomen Borzoiklubi ry



Arvioitu arvosteluaikataulu

KEHÄ 1
Harto Stockmari .......................................................... 77 
* prahanrottakoira .................................................................. 3 10.00
* chihuahua, lyhytkarvainen .............................................. 5 
* chihuahua, pitkäkarvainen .............................................. 6 
* coton de tuléar ..................................................................... 4 
* kiinanharjakoira ................................................................... 8 
* lhasa apso .............................................................................. 3 
* villakoira, keskikokoinen, mu & ru & va ....................... 1 
beagle ......................................................................................... 1 12.00
stabijhoun ................................................................................. 1 
punainen irlanninsetteri ...................................................... 1 
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira kk..................................... 1 
mäyräkoira, karkeakarvainen ............................................. 5 
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lk ...................................... 1 
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pk .................................... 1 
portugalinvesikoira ................................................................ 1 12.40
lagotto romagnolo................................................................. 4 
englanninspringerspanieli .................................................. 7 
walesinspringerspanieli ....................................................... 1 
espanjanvesikoira ................................................................... 3 
kooikerhondje ......................................................................... 1 
novascotiannoutaja ............................................................... 2 13.45
kultainennoutaja .................................................................... 8 
labradorinnoutaja .................................................................. 1 
sileäkarvainen noutaja ......................................................... 4 
cockerspanieli .......................................................................... 2 
amerikancockerspanieli ....................................................... 2 
 
KEHÄ 2
Teija Salmi-Aalto ......................................................... 68 
* englanninbulldoggi............................................................ 3 10.00
* tanskandoggi, musta ja harlekiini ................................. 1 
* berninpaimenkoira ...........................................................11 
* pyreneittenkoira .................................................................. 3 
* newfoundlandinkoira ........................................................ 3 
* bernhardinkoira, lyhytkarvainen ................................... 2 
* bullmastiffi ............................................................................. 3 
* mastiffi ..................................................................................... 1 
* dobermanni........................................................................... 1 
* rottweiler ................................................................................ 2 
* cane corso .............................................................................. 1 12.00
* dogo argentino .................................................................... 1 
* estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen ......................... 1 
* keskiaasiankoira ................................................................... 2 
* kääpiöpinseri ........................................................................ 2 
* kääpiösnautseri, musta ..................................................... 1 
* kääpiösnautseri, musta-hopea ....................................... 3 
* kääpiösnautseri, pippuri & suola ................................... 3 
* snautseri, pippuri & suola ................................................. 1 
* tanskalais-ruotsalainen pihakoira ................................. 1 
* afgaaninvinttikoira .............................................................. 1 13.00
* irlanninsusikoira ................................................................... 1 
* skotlanninhirvikoira............................................................ 1 
* saluki ........................................................................................ 1 
* venäjänvinttikoira ............................................................... 6 
* whippet .................................................................................12 
 
KEHÄ 3
Tuula Savolainen ........................................................ 75 
* akita .......................................................................................... 2 10.00
* amerikanakita ....................................................................... 4 
* basenji ..................................................................................... 4 
* shiba ......................................................................................... 1 
* kainkoira ................................................................................. 2 
* thai ridgeback ....................................................................... 1 
* lapinporokoira ...................................................................... 1 
* perunkarvatonkoira, pieni ............................................... 1 
* perunkarvatonkoira, keskikokoinen ............................. 1 
* portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni ............ 2 
* portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni ................. 1 
* saksanpystykorva, pomeranian ..................................... 2 11.20
* saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea .......... 1 
* saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea ....... 2 
* saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit .................. 4 

* saksanpystykorva, keeshond .......................................... 2 
* samojedinkoira..................................................................... 8 
* siperianhusky ........................................................................ 2 
* dandiedinmontinterrieri ................................................... 2 
* glen of imaalinterrieri ........................................................ 4 
* manchesterinterrieri .......................................................... 3 
* englanninkääpiöterrieri .................................................... 1 
* borderterrieri ........................................................................ 1 
* jackrussellinterrieri ............................................................. 9 
* australianterrieri .................................................................. 1 14.00
* norwichinterrieri .................................................................. 1 
* amerikanstaffordshirenterrieri ....................................... 1 
* staffordshirenbullterrieri .................................................. 2 
* kääpiöbullterrieri ................................................................. 2 
* valkoinen länsiylämaanterrieri ....................................... 4 
* yorkshirenterrieri ................................................................. 3 
 
KEHÄ 4
Jussi Liimatainen ....................................................... 75 
* griffon bruxellois ................................................................. 1 10.00
* petit brabancon ................................................................... 1 
* papillon ................................................................................... 1 
* mopsi ....................................................................................... 1 
* ranskanbulldoggi ................................................................ 1 
* shih tzu .................................................................................... 1 
* maltankoira ........................................................................... 1 
* tiibetinterrieri ........................................................................ 1 
* welsh corgi pembroke ....................................................... 5 
* australiankarjakoira ............................................................ 1 
* australiankelpie .................................................................... 6 
* australianpaimenkoira ....................................................... 7 
* vanhaenglanninlammaskoira ......................................... 1 
* pumi ......................................................................................... 2 
* bordercollie ........................................................................... 3 12.00
* sileäkarvainen collie ........................................................... 5 
* pitkäkarvainen collie .......................................................... 8 
* shetlanninlammaskoira ..................................................... 3 
* schipperke ............................................................................. 2 
* picardienpaimenkoira ....................................................... 3 
* hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen ....................... 1 
* tsekinpaimenkoira .............................................................. 1 13.30
* valkoinenpaimenkoira ....................................................... 1 
* saksanpaimenkoira ............................................................. 5 
* saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen ............................. 2 
* belgianpaimenkoira, groenendael ............................... 2 
* belgianpaimenkoira, malinois ........................................ 1 
* belgianpaimenkoira, tervueren ..................................... 8 


