


Tervetuloa kettuterriereiden erikoisnäyttelyyn 15.7.2022! 
 
Oheisena näyttelyn arvioitu aikataulu sekä koirasi 
näyttelynumero. Tarkistathan koirasi ilmoittautumis-
tiedot numerolapusta. 
 
Muista ottaa mukaan koiran rekisterikirja, rokotus-
todistus, näyttelynumero sekä numerolapun kiinnit-
tämistä varten esim. hakaneula. Koirien tulee saapua 
näyttelypaikalle vähintään 30 min ennen arvioitua 
arvosteluaikaa.   
 
Näyttelykehät sijaitsevat nurmikentällä. Teltat ja häkit 
tulee pystyttää kehän ympärillä olevan uloimman 
nauhan ulkopuolelle, jotta kehien ympärille jää riittä-
vä kulkutila. Yleisen turvallisuuden vuoksi ja mahdolli-
sia hälytysajoneuvoja varten näyttelyalueen käytävät 
ja pelastustiet täytyy jättää vapaiksi koirahäkeistä ja 
teltoista. Tupakointi on sallittu vain siihen osoitetulla 
paikalla. Pidäthän näyttelyalueen siistinä! Lisäksi hei-
näkuussa aurinko voi paistaa kuumasti, joten huoleh-
dithan, ettet jätä koiria autoon. 
 
Luettelo 
Näyttelyssämme ei ole painettua luetteloa, vaan näyt-
telyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mo-
biilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja 
Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä 
Showlink. Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluk-
sessa ostettuna on 2,99 €. Luettelo julkaistaan näytte-
lypäivän aamuna kello 6.00. Voit ostaa sen jo valmiiksi 
edellisiltana, jolloin se on aamulla nähtävissä. 
 
Sähköiset arvostelut 
Näyttelyssä on käytössä sähköiset arvostelut, joten 
kehästä ei jaeta paperista arvostelulomaketta. Arvos-
telut lähetetään koiran arvostelun päätyttyä ilmoitta-
jan sähköpostiosoitteeseen. Ne ovat luettavissa myös 
Showlinkin tulospalvelusta sekä Kennelliiton jalostus-
tietojärjestelmästä koirasi tiedoista. 
 
Palkinnot jaetaan kaikki kehästä. Muistathan ottaa 
palkintosi, niitä ei toimiteta jälkikäteen. 
 
Tiedustelut näyttelypäivänä: 
Kari Torkkola, p. 0400 318 393 
 
Lounais-Hämeen Pirtin pitopalvelu pitää näyttely-
alueella kanttiinia, josta saa virvokkeita, kahvia, teetä 
ja kahvileipää.  
 
Rokotukset 
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton rokotus-
määräyksiä. Koiran rokotustodistuksen lisäksi myös 
Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toimii virallise-
na rokotustodistuksena kotimaisissa koiranäyttelyissä 
ja -kokeissa. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa roko-
tukset pistokokein. Mikäli koira hylätään puuttuvien 

rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suoriteta 
takaisin. Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksi-
selitteiset tunnistustiedot sekä koiralle annetun rokot-
teen valmisteyhteenvedon mukainen rokotuksen vii-
meinen voimassaolopäivä. 
 
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja tarttuvan 
maksatulehdusrokotuksen sekä raivotautirokotuksen 
varoaika: Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee ro-
kotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen 
tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). Koira saa osallis-
tua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen 
eli 22. päivä rokotuksesta. 
 
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatu-
lehdukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan mahasuoli-
kanavan tulehdukseen koira ei saa olla läsnä tapahtu-
massa ennen kuin se on ollut vähintään 2 viikkoa oiree-
ton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireet-
tomia koiria. Loistartunnat on asianmukaisesti hoidetta-
va ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.  
 
Koiran tulee olla myös tunnistusmerkitty. Epäselvä  
tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallis-
tumisen tapahtumaan. Typistetyt koirat eivät saa osal-
listua tapahtumaan. 
 
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton valtuus-
ton hyväksymiä antidopingsääntöjä ja dopingvalvontaa. 
 
Loppukilpailut pidetään n. klo 16:00 alkaen. Näyttelyssä 
valitaan BIS pentu, BIS juniori, BIS käyttökoira, BIS vete-
raani, BIS kasvattajaluokka, BIS jälkeläisluokka ja BIS. 
 
Mukavaa näyttelypäivää! 
 
 

 
 

 
 
 
 



KEHÄ 1  
  
Pawlowski Lukasz, Puola  
 
Junior Handler 

- 14–17 v. ......................... 5 klo 10.00 
 
karkeakarvainen kettuterrieri ...... 68 
 
Pennut 5–7 kk ............................ 8 10.30 

- urokset ........................... 2 
- nartut ............................. 6 

 
Pennut 7–9 kk ............................ 3  

- urokset ........................... 1 
- nartut ............................. 2 

  
Urokset ....................................... 22  

- JUN ............................... 2 
- NUO .............................. 1 
- AVO ............................... 8 
- KÄY ............................... 2 
- VAL ................................ 7 
- VET ............................... 2 

 
Lounastauko klo 12.30–13.30 
  
Nartut .......................................... 35 13.30 

- JUN ............................... 6 
- NUO .............................. 5 
- AVO ............................... 9 
- KÄY ............................... 2 
- VAL ................................ 8 
- VET ............................... 5 

 

KEHÄ 2  
  
Janger Nina............................... 40 
# sileäkarvainen kettuterrieri 
  
Pennut 7–9 kk ............................ 2 klo 11.00 

- urokset .......................... 1 
- nartut ............................. 1 

  
Urokset ....................................... 18 

- JUN ............................... 3 
- NUO .............................. 1 
- AVO ............................... 3 
- KÄY ............................... 1 
- VAL ............................... 7 
- VET ............................... 3 

 
Lounastauko klo 12.30–13.30 
  
Nartut ......................................... 20 13.30 

- JUN ............................... 7 
- NUO .............................. 1 
- AVO ............................... 3 
- KÄY ............................... 1 
- VAL ............................... 5 
- VET ............................... 3 

 

 

Näyttelyalue 
 

 



 
Saapuminen näyttelypaikalle 
 

 
 
Näyttelypaikan osoite: Eräkeskus Metsäkouluntie, Metsäkouluntie 60, 31350 Liesjärvi. 
 
Metsäkouluntielle on helppo löytää: Helsinki - Pori valtatie 2:lta on matkaa noin 7–8 km, Forssan keskustas-
ta noin 20 km. 
 
 

 
 

 


