
Tervetuloa erikoisnäyttelyyn 17.10.2020!  
 
 
Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koiran 
näyttelynumero. Ota mukaan näyttelyyn koiran rekisterikirja, 
rokotustodistus ja numerolappu ja pidike sekä koiralle 
näyttelytalutin, makuualusta ja vesikuppi.   
Covid19 -pandemian vuoksi näyttelyssämme noudatetaan tällä 
kerralla hyvin tarkasti viranomaisohjeita taataksemme turvallisen 
tapahtuman kaikille osallistujille. 
 
NÄYTTELYPÄIVÄ   
Näyttely avataan klo 09:00 ja koirien rokotukset tarkastetaan 
pistokokein. Alueella noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n ja SKL:n 
ohjeita yleisötapahtumien ja koiranäyttelyiden järjestämisten 
osalta. Näyttelyalueelle ei saa tulla oireisena. Koronavirus 
aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, 
kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja 
päänsärky. Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen 
tilaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa 
tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.   

 
ROKOTUKSET JA TUNNISTUSMERKINTÄ  
Näyttelytoimikunta ei palauta ilmoittautumismaksua, mikäli koira 
hylätään puutteellisten rokotusten tai tunnistusmerkintöjen vuoksi. 
Rokotukset tarkastetaan pistokokein. Näyttelyssä noudatetaan 
Kennelliiton rokotusmääräyksiä (tarkemmat tiedot Koiramme-
lehdessä tai www.kennelliitto.fi) Suomen lain vastaisesti typistetyt 
koirat eivät saa osallistua näyttelyyn. Koirien tunnistusmerkintä 
(mikrosiru tai tatuointi) on pakollinen Kennelliiton virallisissa 
näyttelyissä, kokeissa 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 tuomarimuutoksen. Koiramme -
lehdessä ilmoitetun tuomarin korvaa Pirjo Aaltonen. Peruutukset 
tuomarimuutoksen takia taloudenhoitaja@tiibetinterrierit.com 
viimeistään ennen kehän alkua 17.10.2020 klo 10:00 mennessä. 
 
NÄYTTELYPAIKKA  
Näyttely järjestetään Hyvinkäällä Hyvinkään eläinpalvelukeskuksen 
tiloissa Lyijykatu 9, Hyvinkää.  
Näyttelypaikka on kooltaan noin 800m2. Näyttelykehän ympärillä on 
noin 1,5 m leveä odotus-/suoja-alue, jossa voi odottaa omaa 
vuoroaan. Suosittelemme, että kehän reunalla vuoroa odottaisi vain 
seuraavana pöydällä oleva koira ja maksimissaan sitä seuraava 
varoalueella. Luokan alussa ja kilpailuluokissa muistattehan 
noudattaa turvaväliä. Muistetaan jättää turvavälit myös kehän 
ulkopuolella. 
 
LISÄKILPAILUT  

Koska tämän vuoden Open Show jäi pois kokonaan, niin hallitus 

päätti ottaa mukaan pari lisäkilpailua Open Show’n ohjelmistosta: 

- trimmiluokka (ilmoittautuminen paikan päällä, hinta 5 €) 

- parikilpailu (ilmoittautuminen paikan päällä, hinta 5 €) 

- lapsi&koira -kilpailu (ilmoittautuminen paikan päällä, hinta 5 €) 

Varaathan mielellään tasarahan! Ilmoittautumiset paikan päällä 

Heidi Kärkkäiselle. Lisäkilpailut aikataulun mukaan urosten ja 

narttujen välissä. 

OHJEITA  

- Kaikki luokkasijoittuneet kuvataan sijoituspaikoilla. 

Viralliset kuvat otetaan ensin ja vasta sen jälkeen saavat 

muut kuvausluvan kehässä.  

 
- Porrastettu paikallaolo.   

o Mikäli sinulla on ainoastaan narttukoira, saavu 
paikalle vasta tuntia ennen narttujen 
alkamisaikaa. 

o Pentukoirien omistajat, joilla ei ole koiria 
muissa luokissa, poistuvat heti pentujen 
arvostelun päätyttyä. 

o Koirat, jotka eivät osallistu päivän päätteeksi 
kasvattaja- tai jälkeläisluokkiin, poistuvat 
omistajineen heti kun koira on arvosteltu 
kaikissa luokissa, mihin se on oikeutettu 
osallistumaan. 

 
TURISTIKOIRAT  
Turistikoiria ei saa tuoda näyttelyyn.  
 
YHTEISTYÖKUMPPANI  
Näyttelymme yhteistyökumppani on Robur. 

 
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:   
Sari Kupiainen e-mail: sari.kupiainen@elisanet.fi   
puh: 0503398312  
   
Muut tiedustelut  
p: 040 671 2345 tai sihteeri@tiibetinterrierit.com 

 
 HUOM! 

• Jokainen osallistuu tapahtumaan omalla 
vastuulla.   

• Tapahtumaan vain terveenä! Jos sinulla on 
minkäänlaisia flunssan oireita, jääthän kotiin!   

• Näyttelyssä on käytössä sähköinen arvostelu. 

• Näyttelyluettelo päivitetään kotisivuille 
https://tiibetinterrierit.weebly.com/er2020.html 
näyttelyaamuna. 

• Koiran näyttelynumero oikeuttaa yhden 
henkilön osallistumaan näyttelyyn. Ei yleisöä. 

• Suosittelemme näytteilleasettajia käyttämään 
kasvomaskeja sisätiloissa ja huolehtimaan riittävien 
turvavälien säilyttämisestä. Esittäjillä oltava maski 
esitettäessä koiria kehässä. Maskeja saatavana 
näyttelypaikalta tarvittaessa. 

• Näyttelypaikalla on käsienpesumahdollisuus 
WC-tiloissa ja suosittelemme käsienpesua 
saippualla! Lisäksi desinfiointiainetta on varattu 
sekä kehään että kehän reunoille, joita 
suosittelemme käytettäväksi käsien desinfiointiin 
aktiivisesti.   

• Näytteilleasettajan on varauduttava itse 
näyttämään koiransa hampaat tuomarin niin 
pyytäessä.   

• Koirien rokotuksia ei tarkisteta sisääntulolla. 
Rokotuksia tarkastetaan pistokokein koko 
näyttelyalueella koko päivän ajan. Varaudu 
siis esittämään rokotustodistus kaikille mukanasi 
oleville koirille rokotuksia kysyttäessä.   

 

http://www.kennelliitto.fi/
mailto:taloudenhoitaja@tiibetinterrierit.com
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• Näyttelyssä kerätään henkilötietolomake näyttelyssä olleista ihmisistä. Henkilötietojen kerääminen on viranomaissuositus, 
mutta sitä ei ole pakko toimittaa näyttelytoimikunnalle. Lomakkeen tarkoituksena on saada jäljitettyä mahdolliset tartuntaketjut 
mahdollisimman nopeasti, mikäli sellaisia näyttelyyn osallistujien keskuudessa myöhemmin ilmenee. Mikäli haluat vapaaehtoisesti 
palauttaa lomakkeen, ne kerätään suljettuun laatikkoon näyttelypaikalla. Rahastonhoitaja säilyttää lomakkeet kuukauden ajan ja 
tämän jälkeen ne hävitetään tietosuojajätteenä. Lomakkeita tullaan käyttämään vain ja ainoastaan mahdollisten tartuntaketjujen 
nopeampaan jäljittämiseen.  

  
Arvioitu aikataulu     

KEHÄ 1 

PIRJO AALTONEN     Pääyhteistyökumppani 

PENNUT 

urokset 5–7 kk 2  10:00 

urokset 7–9 kk  2 

nartut 5–7 kk  3 

nartut 7–9 kk  2  

UROKSET  10:30 

JUN  11  

NUO  1  

AVO  7  

VAL  9    

VET 4  

- trimmiluokka   12:20 

- parikilpailu  

TUOMARIN TAUKO  

(tauon aikana lapsi&koira ja JH)    Yhteistyökumppani 

tuomari: Anna-Maija Mellin 

- lapsi&koira -kilpailu  12:45 

- Junior Handler 

10–13-vuotiaat 3 

14–17-vuotiaat 5 

NARTUT 

JUN  14 13:10 

NUO  3 

AVO  11    14:10 

VAL  14    

VET  7 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

HENKILÖTIETOLOMAKE  

Tiibetinterrierit ry:n erikoisnäyttely 17.10.2020 

 

NIMI: __________________________________________________ 

OSOITE: ________________________________________________ 

PUHELIN: _______________________________________________ 

SÄHKÖPOSTI: ____________________________________________ 

 

Sallin tietojen säilyttämisen ja toimittamisen viranomaisille mahdollisen  

tartuntaketjun selvittämistilanteessa.  

Sitoudun noudattamaan aikataulukirjeessä julkaistuja 

turvatoimenpiteitä ja -sääntöjä. 

 

Paikka:________________________________  aika: ______________________________ 

Allekirjoitus:_______________________________________________________________ 


