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Hyvä näytteilleasettaja, 
 
 

Tervetuloa Australianterrierikerho ry:n 
erikoisnäyttelyyn Tuomarinkartanon 
Vinttikoirakeskukseen Helsinkiin. 
Tuomarinkartanossa on monta muutakin 
erikoisnäyttelyä, joten ruuhkaa saattaa aamulla 
syntyä. 
 
Tuomareina näyttelyssämme toimivat Diane Riley, 
Uusi-Seelanti ja Yvonne Cannon, Irlanti (nimetty 
varatuomariksi näyttelyä anottaessa).  
 
Näyttelyyn on tulossa ennätysmäärä koiria, joten 
varauduthan pitkään päivään! 
 
Numerolapun saat näyttelymme toimistosta, joka 
sijaitsee kehän laidalla. 
 
Muistathan ottaa mukaan: 
  

 koiran rekisterikirjan ja rokotustodistukset 

 näyttelytaluttimen, koiran makuualustan ja 
vesikupin 

 hakaneulan numerolappua varten 

 tuolin, tarvittaessa aurinkosuojan 

 käteistä ostoksia varten (aussipuoti, ja 
puffetti), sillä näyttelyalueella ei ole 
pankkiautomaattia 

 
 

Autojen pysäköinti: Pysäköithän autosi 
parkkiohjaajien osoittamalle paikalle 
mahdollisimman lähelle toista autoa, jotta kaikki 
autot sopivat parkkialueelle. 
 
 
Rokotustodistusten tarkastus aloitetaan portilla klo 
8.00. Jos koiran osallistuminen hylätään 
puutteellisten rokotusten takia, ei 
ilmoittautumismaksua palauteta. Myös 
turistikoirilla tulee olla rokotukset kunnossa ja 
rokotustodistus mukana. 
 
 

Rokotusmääräykset ovat SKL:n määräysten 
mukaiset. Tarkemmat tiedot löydät 
www.kennelliitto.fi tai Koiramme-lehdestä. 
 
 
Tartuntataudit 
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan 
maksatulehdukseen, kennelyskään tms. 
tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin 
tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, 
ei se saa osallistua näyttelyyn ennen kuin se on 
ollut oireeton vähintään kaksi viikkoa. Sama 
rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia 
koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on 
asianmukaisesti hoidettava ennen näyttelyyn 
osallistumista.  

http://www.kennelliitto.fi/


 
 
Typistetyt koirat 
1.3.2001 lähtien kaikki ennen 1.1.2001 syntyneet 
typistetyt koirat voivat osallistua näyttelyihin, 
kokeisiin ja kilpailuihin riippumatta siitä 
minkälainen koiran tausta on. Tämä koskee siis 
myös suomalaisen kasvattamia koiria. 1.1.2001 
jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät saa 
osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin. 
 
 
Antidoping-valvonta 
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidoping-säännöt ovat astuneet voimaan 
1.1.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen 
Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja 
kokeita.  
 
 
Muuta tärkeää 
1.1.2001 alkaen tunnistusmerkintä (joko Indexel- 
tai Datamars-mikrosiru tai tatuointi) on pakollinen 
Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja 
kilpailuissa. Mikäli koira on merkitty 1.1.2001 
jälkeen jollain muulla kuin jo mainituilla 
mikrosiruilla, on sen mukana oltava lukulaite, jolla 
siru voidaan lukea.  
 
 
Aikataulu 
 
KEHÄ 1 Yvonne Cannon, Irlanti  
9.00 pennut  9 kpl 
 veteraanit 8 kpl 
 
KEHÄ 2 Diane Riley, Uusi-Seelanti 
9.00 urokset  39 kpl 
 jun 13 
 nuo 3 
 avo 8 
 val 15 
  
urosten jälkeen n. 20 minuutin lounastauko 
n. 12.00 nartut 57 kpl 
 jun 17 
 nuo 11 
 avo 16 
 val 13 
 
Tiedustelut 
Ennen näyttelyä (iltaisin) ja näyttelypäivänä 
Piia Keskimaa puh. 040 833 3130  
 
Toivotamme Sinulle ja aussillesi mukavaa 
näyttelypäivää! 
 
TERVETULOA! 
 
Australianterrrierikerho ry 
näyttelytoimikunta 2014 

  

 
 

 
 
Huom! 
Keskiviikkona 6.8.on Tuomarinkartanossa 
näyttely, joten se ei ole vielä silloin 
näyttelymme käytössä. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Tuomarinkartanon kehäkartta erillisessä 
liitteessä. 

 

Kerhopuoti  
 
Näyttelypaikalla on mahdollisuus tehdä 
ostoksia kerhopuodista. 
Kerhoputiikissa on nyt paljon 
uutuustuotteita!  
(Tarvittaessa saat mukaasi 
pankkisiirron) 
 
 

 
Puffa 
 
Tarjolla on rajattu valikoima edullisin 
kerhohinnoin! 
 
Tuomarinkartanon alueelta löytyy 
myös kahvila, joka on avoinna. 
 


