
TERVETULOA HAVANNANKOIRIEN ERIKOISNÄYTTELYYN! 
 

Kiitos ilmoittautumisesta; mukava nähdä rodun edustajia näinkin paljon 

paikalla yhtä aikaa! Toivotaan, että ilma on suosiollinen 

näyttelypäivänämme.        

Tämä kirje sisältää tärkeää tietoa onnistuneeseen näyttelypäivään, joten 

toivomme Sinun tutustuvan tähän huolella.  

 

Ajo-ohje 

Näyttelypaikan osoite on Kummelinkuja, 36270 Kangasala (Kangasalan kesäteatteri).  Näyttelypaikalle 

löydät seuraamalla Mobilian -Autokylä-kylttejä. Kesäteatterin alue on tämän jälkeen; Kummelinkujalla 

(päättyvän tien päässä).  

Näyttelyalue 

Näyttely on ulkonäyttely. Varauduthan siis sään mukaiseen vaatetukseen. 

Näyttelykehä ja telttapaikat ovat nurmialueella. Merkitsemme nämä merkitsemisnauhoin.  Teltat tulee 

pystyttää vain niille varatulle alueelle.  Ohjaus paikan päällä. 

Pysäköintialue on näyttelypaikan välittömässä läheisyydessä. Koiria ei saa jättää kuumaan autoon. 

Huomioithan myös, että paikalla on erillinen tupakointialue. Tämän sijainti on merkitty näyttelyalueella.  

 

Huomioithan seuraavat ohjeet:  

– Kehässä ja muualla näyttelyalueella on huolehdittava riittävistä etäisyyksistä. 

– Tuomarit, toimihenkilöt ja näytteilleasettajat eivät kättele.  

– Tuomari voi halutessaan pyytää esittäjää näyttämään koiran purennan.  

– Näyttelyalueella on vahva suositus kertakäyttöisen kasvosuojan/visiirin käytöstä, etenkin kehässä.  

– Muista myös huolehtia riittävästä käsihygieniasta.  

Käsidesiä on tarjolla näyttelyalueella, lisäksi vessassa on käsienpesumahdollisuus. Näyttelyssä noudatetaan 

AVI:n, THL:n, OKM:n ja SKL:n ohjeita yleisötapahtumien ja koiranäyttelyiden järjestämisestä. Näihin voi tulla 

muutoksia vielä ennen näyttelypäivää. 

Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on muita ihmisiä samanaikaisesti 

paikalla ei saa tulla, jos on mitä tahansa sairastumiseen viittaavia oireita.  

 

Rokotusmääräykset ja tunnistusmerkintä  

Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n rokotus- ja tunnistusmerkintämääräyksiä. Rokotukset 

tarkastetaan pistokokeina. Näyttelyyn osallistuvien koirien on myös oltava tunnistusmerkittyjä joko 

mikrosirulla tai tatuoinnilla. Näyttelyn aikana paikalla on eläinlääkäri. Näyttelytoimikunta ei palauta 

näyttelymaksua, jos koira hylätään puutteellisten tai vanhentuneiden rokotusten takia.  

Rokotusmääräykset löytyvät osoitteesta http:// www.kennelliitto.fi/koiran-omistaminen/ koiran-

rokotusmaaraykset.  Antidoping-valvonta; pyydämme näytteilleasettajia ottamaan huomioon, että 

noudatamme Suomen Kennelliiton antidoping-sääntöjä. Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen 

Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteesta http:// 

www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/antidoping 

Muista ottaa mukaan koirasi rokotustodistus. 

http://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/antidoping


Muuta huomioitavaa  

Ota mukaan ainakin hakaneula tms. numerolapun kiinnitystä varten, näyttelyhihna, vesikuppi ja 

makuualusta koiralle. Näyttelyalueen siisteys on jokaisen näytteilleasettajan vastuulla. Muistathan 

huolehtia siitä, että korjaat koirasi jätökset, karvat ja muut roskat välittömästi pois. Alueelta löytyy roska-

astioita ja säkkejä. 

Oheisena arvioitu arvosteluaikataulu ja koirasi näyttelynumero. Arvostelua ei aloiteta ennen aikataulussa 

olevaa aikaan. Olethan kuitenkin ajoissa paikalla. 

Paikan päältä saat näyttelyluettelon. Näyttelyssämme on käytössä sähköiset arvostelut.  

 

Näyttelyssämme ei ole kanttiinia, mutta juhlavuoden kunniaksi näyttelytoimikunta tarjoaa kahvin/mehun ja 

sämpylän/makean leivonnaisen kaikille osallistujille. 

Tiedustelut 

Tiedustelut etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kristiina.sillanpaa1@gmail.com tai puhelimitse 

0440802962 Kristiina Sillanpää.  

KEHÄ 1  

Saana Maria Jansson  8  

Junior handler   

- nuoremmat   6          9:30 

- vanhemmat   2 

 

Kimmo Mustonen 92 

Pennut: 

urospennut 5-7kk   3         10:00  

urospennut 7-9kk   2 

narttupennut 5-7kk   6 

narttupennut 7-9kk   3 

 

Urokset:  

junioriluokka    8 

nuorten luokka   7 

avoin luokka    9 

valioluokka  10 

veteraaniluokka   1  

 

Nartut:  

junioriluokka  10       13:00 

nuorten luokka   7 

avoin luokka  10 

valioluokka  11 

veteraaniluokka   5  

 

kasvattajaluokka    4   

 

 

mailto:kristiina.sillanpaa1@gmail.com

