
Järjestäjä: Australianpaimenkoirat ry

Tervetuloa näyttelyyn! 
Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi 
näyttelynumero. Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteri-
kirja, rokotustodistukset, näyttelynumero ja -hihna, makuualusta, 
hakaneula sekä vesikippo.
Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista.
Huomioithan kirjeen lopusta ohjeistuksen näyttelyyn osallistuville.

Näyttelypaikka
Hotelli Nuuksio, Espoo.
Alueelle pääsee näyttelypäivänä klo. 8:00 lähtien ja kaikkein on 
saavuttava paikalle klo.12:00 mennessä.
Koska näyttelypaikka sijaitsee kansallispuiston vieressä ja hotel-
lilla majoittuu muitakin vieraita, on tärkeää, että koirat pidetään 
kytkettyinä. Koirille löytyy myös vesipiste ulkoa. Kaikki roskat ja 
koiran jätokset tulee kerätä pois, myös hotellin P-alueilta.
Osoite navigaattoriin: Naruportintie 68, 02860 Espoo. (kartta)

Ajo-ohje
Poistu tieltä E18 rampista 28 ja käänny oikealle seuraavasta ris-
teyksestä. Aja Nupurintietä/Tie 110 noin 2,2 km, jos tulet Turusta 
päin ja noin 2,7 km, jos tulet Helsingistä päin. Käänny oikealle ris-
teyksestä, jossa lukee Siikajärvi. Aja Siikajärventietä noin 2,2 km. 
Käänny risteyksestä vasemmalle ja aja noin 850 m ja käänny ris-
teyksestä vasemmalle Siikarantakyltin kohdalta. Aja noin 2 km ja 
olet perillä näyttelypaikalla.

Saapuminen
Näyttelyssä ei ole erillistä rokotustentarkastuspistettä, vaan koi-
rien rokotustodistukset tarkastetaan pistokokein. Huolehdi siitä, 
että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. Rodun arvostelua 
ei aloiteta ennen aikatauluun merkittyä aloitusaikaa. Ulkoiluta 
koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. 

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink Oy (arkisin klo 
11–17) p. (09) 887 30 320 tai e-mail: info@showlink.fi. 
Muut tiedustelut: näyttelytoimikunta@australianpaimenkoirat.fi
Tiedustelut näyttelypäivänä: Merja Berg 050 556 7810

Hotelli Nuuksio, majoitus ja ruokailut
Huonevaraukset puhelimitse 09 867 971 tai sähköpostilla myyn-
ti@hotellinuuksio.fi. 
Lounas tarjolla. Aulabaarista ostettavissa pientä suolaista, sekä 
kahvia, virvokkeita ja jäätelöä. 

Muuta tietoa
Näyttelyymme ei ole pysäköintimaksua.
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulos-
palvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App 
Store- ja Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Sho-
wlink. Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluksessa ostettuna 
on 2,99 € ja sen voi ostaa sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä 
viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00. 
Näyttelyssä on käytössä sähköiset arvostelut, joten kehästä ei jae-
ta paperista arvostelulomaketta.
Arvostelut lähetetään koiran arvostelun päätyttyä ilmoittajan 

sähköpostiosoitteeseen. Ne ovat luettavissa myös Showlink-tu-
lospalvelusta sekä Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä.

Parikilpailu
Parikilpailuun ilmoittautuminen paikan päällä. Ilmoittautumis-
maksu 5 €. Vain käteismaksu, varaathan tasarahan. Parin koirat 
voivat olla joko eri tai samaa sukupuolta.

Palkinnot
Palkintoesineet jaetaan kehissä. Palkintoja ei lähetetä postitse.

Tuomarinmuutokset
Mikäli haluat peruuttaa osallistumisen tuomarimuutoksen vuok-
si, lähetä perumisesi kirjallisesti viimeistään 31.7. postileimatulla 
kirjeellä ja liitä mukaan maksukuitin kopio sekä koiran numero-
lappu. Lähetä peruutustiedot osoitteeseen:
Mari Karpow, Lahdensuontie 4 B 6, 80400 Ylämylly. Peruutuksista 
pidätämme 5€ käsittelykuluja.

Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton rokotusmääräyk-
siä. Koiran rokotustodistuksen lisäksi myös Kennelliiton Oma-
koira-mobiilisovellus toimii virallisena rokotustodistuksena koti-
maisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 
Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa, että roko-
tusmääräyksiä on noudatettu.  Rokotustodistuksesta  tulee  ilme-
tä  koiran  yksiselitteiset  tunnistustiedot  sekä  koiralle annetun  
rokotteen  valmisteyhteenvedon  mukainen  rokotuksen  viimei-
nen  voimassaolopäivä.  Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, 
tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset: 
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdus-
rokotus: Koiran  pitää  olla  rokotettu  penikkatautia, parvovirusri-
pulia  ja  tarttuvaa  maksatulehdusta vastaan vähintään kaksi ker-
taa. 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. rokot-
teen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautiro-
kotuksesta 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 valmisteyhteen-
vedon mukaisesti. 
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja tarttuvan mak-
satulehdusrokotuksen sekä raivotautirokotuksen varoaika: 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauk-
sissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon 
varoaika). 
Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira saa osallistua seu-
raavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä roko-
tuksesta.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttuvaan 
maksatulehdukseen, kennelyskään tms. hengitystie- tai maha-
suolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa 
ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama 
rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria. Loistar-
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HUOM! Koiria ei saa jättää kuumaan autoon! 

Autossa lämpötila voi kohota nopeasti tappaviin lukemiin. 

Arvioitu arvosteluaikataulu
Arvostelu kehissä aloitetaan porrastetusti, tarkista rodun 
arvostelun alkamisaika aikatauluista. 

Arvostelua EI aloiteta ennen aikatauluun merkittyä 
alkamisaikaa. 

Näyttelyn koiramäärä ..........................................................171

KEHÄ 1 
Anna-Lena Rylander, Ruotsi 93 
- pennut ...................................................................................28 
PPEN urokset ..........................................................................10 10.00
PEN urokset .............................................................................. 4 
PPEN nartut .............................................................................. 6 
PEN nartut ................................................................................. 8 
- urokset ...................................................................................65 
JUN ............................................................................................24 11.30
Lounastauko
NUO ...........................................................................................15 13:15
AVO ............................................................................................22 
VAL ............................................................................................... 1 
VET ............................................................................................... 3 

 KEHÄ 2 
Beata Petkevica, Latvia 78 
- nartut  ....................................................................................78 
JUN ............................................................................................17 10.30
NUO ............................................................................................. 9 
Lounastauko
AVO ............................................................................................34 13:00
VAL ............................................................................................... 7 
VET .............................................................................................11 

Loppukilpailut
ROP-pentu ..................................... Anna-Lena Rylander
Parikilpailu ............................................Beata Petkevica
ROP-veteraani .......................................Beata Petkevica
ROP-jälkeläisryhmä ...................... Anna-Lena Rylander
ROP-kasvattajaryhmä .................. Anna-Lena Rylander
ROP ................................................ Anna-Lena Rylander

tunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla 
läsnä tapahtumassa. 
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät saa osallistua 
näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt 
ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myön-
tämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa 
osoitteessa www.kennelliitto.fi

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisis-
sa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjes-
täjä tarkastaa tunnistusmerkinnän pistokokein. Mikäli koi-
ralla 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 koi-
ra pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton  
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

OHJEITA NÄYTTELYYN OSALLISTUVILLE
Näyttelyyn osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omal-
la vastuullaan. Kennelliitto, tapahtuman järjestäjät tai näytte-
lyn toimihenkilöt tai ulkomuototuomarit eivät ole vastuussa 
mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumi-
sesta, eivätkä näistä aiheutuvista mahdollisista vahingoista.
• Suositellaan, että riskiryhmään kuuluva henkilö ei osallis-
tuisi näyttelyyn.
• Hengitystieoireinen henkilö ei saa tulla näyttelypaikalle.
• Lähikontaktia tulee välttää. Pidetään 1–2 metrin turvaväli 
henkilöiden välissä.
• Tuomaritelttaan eivät saa tulla muut kuin tuomari ja toimitsijat.
• Arvostelevalla ulkomuototuomarilla on oikeus keskeyttää 
arvostelu ja / tai poistaa henkilö kehästä, mikäli annettuja 
ohjeita ei noudateta.
• Suositellaan, että yhden koiran mukana saapuisi vain yksi 
ihminen.
• Kehän laidoille asettuvien on noudatettava turvaetäisyyttä.
• Tuomari voi halutessaan pyytää koiran esittäjää näyttämään 
koiran purennan.
• Rokotustodistukset tarkastetaan pistokokein näyttelypäi-
vän aikana ilman erillistä rokotustarkastuspistettä.
• Tuomari, toimihenkilöt ja näytteilleasettajat eivät kättele.
• Telttojen ja häkkien pystytyksessä tulee noudattaa turvavä-
lejä ja henkilökunnan ohjeistuksia.

Ajo-ohje
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