
Tervetuloa pentunäyttelyyn 6.9.2020 
Tervetuloa pentunäyttelyyn 6.9.2020! Oheisena näyttelyn arvioitu ar-
vosteluaikataulu sekä koiran näyttelynumero. Ota mukaan näyttelyyn 
koiran rekisterikirja, rokotustodistus ja numerolappu ja pidike sekä koi-
ralle näyttelytalutin, makuualusta ja vesikuppi. Alueella tulee muistaa 
kaikkialla noudattaa 1-2 metrin turvavälejä. Eihän unohdeta sitä päivän 
aikana! Koiran mukana suositellaan tulevaksi vain yksi ihminen näyt-
telyalueelle. 
NÄYTTELYPÄIVÄ Näyttely avataan klo 08:30 ja koirien rokotukset 
tarkastetaan pistokokein. Alueella noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n 
ja SKL:n ohjeita yleisötapahtumien ja koiranäyttelyiden järjestämisten 
osalta. Näyttely- alueelle ei saa tulla oireisena. Koronavirus aiheuttaa 
hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, 
kuume, hengenah- distus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. (htt-
ps://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ taudit-ja-torjunta/ tau-
dit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Yleisötilaisuuteen, 
yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä 
samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viit-
taavia oireita. Näyttelypaikalla on bajamajat sekä erillinen käsienpesu-
paikka. Suosittelemme pesemään kädet saippualla, vaikkakin alueella 
on myös käside- siä. Suosittelemme esittäjän käyttämään maskia, kun 
tuomari käsittelee koiraa eikä turvaväliä voida noudattaa. Näyttelyssä 
myydään maskeja pieneen korvaushintaan.  
ROKOTUKSET JA TUNNISTUSMERKINTÄ Näyttelytoimikunta 
ei palauta ilmoittautumismaksua, mikäli koira hylätään puutteellisten 
rokotusten tai tunnistusmerkintöjen vuoksi. Näyttelyssä noudatetaan 
Kennelliiton rokotusmääräyksiä (tarkemmat tiedot Koiram- me-leh-
dessä tai www.kennelliitto.fi) Suomen lain vastaisesti typistetyt koi- rat 
eivät saa osallistua näyttelyyn. Koirien tunnistusmerkintä (mikrosiru 
tai tatuointi) on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeis-
sa ja kilpailuissa. Mikäli koira on merkitty jollakin muulla kuin INdexel 
tai Datamars -mikrosirulla on sen mukana oltava lukulaite, jolla siru 

voidaan lukea. Tunnistusmerkinnät tarkistetaan järjestäjien toimesta 
pistokokein.  
PERUUTUKSET Olemme joutuneet tekemään tuomarimuutoksia. 
Muutokset näkyvät aikataulussa tähdellä (*) merkittyinä.  Pentunäyt-
telysääntöjen vuoksi ilmoittautumismaksua ei palauteta tuomarimuu-
toksen takia. 
NÄYTTELYPAIKKA, OHJEET JA HINNASTO Näyttelypaikka sijait-
see länsi-Vantaalla lähellä Myyrmäkeä osoitteessa Luhtitie 11, 01650 
Vantaa. Vapaalanaukeelle on helppo tulla joko kehä III ja kehä I kaut-
ta. Näyttelyalue on ruohokenttä. Parkkialue on hiekkakentällä ja siitä 
näyttelypaikalle on noin 150 m kävelymatka. Parkkipaikan vieressä 
on koirapuisto. Purkupaikalle on erilliset opas- teet. Muistathan, että 
purkupaikalta tulee pikaisesti siirtää auto parkkipaikalle. Näyttelyssä ei 
ole parkkimaksuja. Näyttelypaikalla on puffetti, jossa on korttimaksu- 
mahdollisuus.  
Näyttelyn yhteistyökumppanina ROBUR.  
LUETTELO 5 € .  
TURISTIKOIRAT Turistikoiria ei saa tuoda paikalle ilman eril- listä 
lupaa.  
VAROITUS! Älä jätä koiraasi aurinkoisella ilmalla kuu- maan autoon. 
Alueella olevia autoja tarkkail- laan ja mikäli kehotuksesta huolimatta 
koiria ei kuumista autoista poisteta, asiasta tiedotetaan Kennelliittoon, 
jolloin asia siirtyy kurinpitolautakun- nan käsittelyyn. Seurauksena 
saattaa olla näyttelykielto.  
INFO Näyttelypäivinä näyttelytoimiston puhelinnumero on 040 148 
7780. Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut dogstopvantaa@gmail.com.  
Kaikki numerolaput lähetetään sähköisesti. Jollet saa tulostettua nume-
roa, niin saat sen tullessasi näyttelypaikalle sisääntulon vieressä olevasta 
toimistosta. 
Valitettavasti emme voi vastata viikolla puheluihin! Vietetään mukava 
päivä pentunäyttelyssä! Lämpimästi tervetuloa!

KEHÄ 1
Helle Viitkar, Viro ................... 37
*belgianpaimenkoira,  
groenendael   ...................1      10.00
*belgianpaimenkoira,  
malinois ............................1
*belgianpaimenkoira,  
tervueren ...........................6
*pumi ................................4
*bordercollie .....................3
*australiankelpie ..............2 ...11.00
*australianpaimenkoira ...4
*vanhaenglannin- 
lammaskoira .....................1
*welsh corgi cardigan ......1
*welsh corgi pembroke ...1
*lancashirenkarjakoira ....4
*saksanpaimenkoira ........8
*saksanpaimenkoira,  
pitkäkarvainen .................1
FCI 1 ryhmäkilpailu

Kirsi Honkanen ....................... 39
basset hound ....................1 ...13.00
petit basset  
griffon vendéen ................1
beagle ................................1
dalmatiankoira .................2
FCI 6 ryhmäkilpailu
itäsiperianlaika .................1 ...13.30
samojedinkoira ................5
siperianhusky ...................1
amerikanakita ..................3
faaraokoira ........................1
shiba ..................................2
länsigöötanmaan- 
pystykorva ........................3

perunkarvatonkoira,  
keskikokoinen ..................1
*saksanpystykorva,  
keeshond ...........................1
*saksanpystykorva,  
kleinspitz, musta ja ruskea ....1
*saksanpystykorva,  
kleinspitz, muut värit  .....1
*saksanpystykorva,  
mittelspitz, valkoinen  .....2
*suomenlapinkoira ..........6
*volpino italiano ..............5
basenji ...............................1
FCI 5 ryhmäkilpailu

KEHÄ 2
Natalja Rööm ........................... 12
*pitkäkarvainen collie .....4 ...10.00
*sileäkarvainen collie ......3
*shetlanninlammaskoira ...5

Mari Palgi ................................ 43
*schapendoes ...................1 ...10.45
*schipperke .......................4
*polski owczarek nizinny .. 3
*tornjak .............................1
*leonberginkoira ..............2
*bernhardinkoira, lk........1
*hovawart..........................1
*keskiaasiankoira .............1
*broholminkoira ..............1
*dogo argentino ...............1
*bullmastiffi ......................8 ...11.45
*mastiffi .............................1
*espanjanmastiffi .............1
*bokseri .............................3

*tanskandoggi, keltainen  
ja tiikerijuovainen   ..........6
*kääpiöpinseri ..................4
*kääpiösnautseri, musta ..2
*kääpiösnautseri, p&s .....1
*tanskalais-ruotsalainen  
pihakoira ...........................1
FCI 2 ryhmäkilpailu 

KEHÄ 3
Paula Rekiranta ....................... 53
*mäyräkoira, karkeak. .....1 ...10.00
*mäyräkoira, lyhytk. ........1
*kääpiömäyräkoira lyhytk....1
*kääpiömäyräkoira  
karkeakarvainen ..............1
*kääpiömäyräkoira pk .....4
FCI 4 ryhmäkilpailu
kromfohrländer ...............3 ...11.00
cavalier  
kingcharlesinspanieli.......1
phalène ..............................1
ranskanbulldoggi .............2
mopsi .................................1
coton de tuléar .................5
havannankoira .................2
tiibetinterrieri...................2
shih tzu ..............................1
lhasa apso ..........................1
tiibetinspanieli .................2
*villakoira, keskikokoinen, musta, 
ruskea ja valkoinen ..........2
*villakoira, kääpiö, musta, ruskea 
ja valkoinen  .....................2
kiinanharjakoira ..............4
chihuahua, lk ....................1
FCI 9 ryhmäkilpailu

irlanninterrieri .................4 ...13.15
amerikanstaffordshiren- 
terrieri ...............................3
staffordshirenbullterrieri ....2
kääpiöbullterrieri .............1
cairnterrieri ......................2
borderterrieri ...................2
sk kettuterrieri ..................1
FCI 3 ryhmäkilpailu

KEHÄ 4
Perttu Ståhlberg ....................... 60
kk saksanseisoja ...............1 ...10.00
lk saksanseisoja ................1
punainen irlanninsetteri ...5
stabijhoun .........................2
FCI 7 ryhmäkilpailu
amerikancockerspanieli ..1 ...10.45
cockerspanieli ..................3
walesinspringerspanieli ..2
englanninspringerspanieli ...3
viiriäiskoira .......................1
kooikerhondje ..................1
espanjanvesikoira.............2
lagotto romagnolo ...........4
novascotiannoutaja .........3
sileäkarvainen noutaja ....2
kultainennoutaja ..............9
labradorinnoutaja ............5
FCI 8 ryhmäkilpailu
irlanninsusikoira ..............2 ...13.00
skotlanninhirvikoira .......1
saluki .................................1
sloughi ...............................1
whippet .............................8
italianvinttikoira ..............2
FCI 10 ryhmäkilpailu
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