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Tervetuloa erikoisnäyttelyyn! 
Ohessa on näyttelyn arvosteluaika-
taulu, sekä koiran näyttelynumero. 
Muistathan ottaa mukaan näytte-
lyyn koiran rekisterikirjan, roko-
tustodistukset, näyttelynumeron ja 
-hihnan, makuualustan, hakaneu-
lan sekä vesikupin. Näyttelypai-
kalla ei ole kahviota, joten muis-
tathan ottaa omat eväät mukaan. 
COVID19 -pandemian vuoksi 
näyttelyssä noudatetaan tarkkoja 
viranomaisohjeita taataksemme 
turvallisen tapahtuman kaikille 
osallistujille.

Näyttelypaikka:

Koirapalvelu Taidogas, 
Aakkulantie 38, 36220 Kangasala.

Hallissa on käytettävä erillisiä si-
säkenkiä, jotka vaihdetaan jalkaan 
hallin eteistilassa. Koirat on ulkoi-
lutettava ennen sisälle tuloa, sillä 
hallissa on käytössä erillinen pis-
sasakko. Muistathan siivota koirasi 
jätökset!

Sisääntulo:
Näyttelypaikan ovet avataan klo 9.00, 
koirien rokotukset tarkastetaan pis-
tokokein. Aikataulu on porrastettu 
(pennut, urokset, nartut, loppukil-
pailut), arvostelua EI aloiteta ennen 
aikatauluun merkittyä kellonaikaa. 
Turvallisen tapahtuman takaamiseksi 
ja ruuhkan välttämiseksi toivomme, 
että näyttelypaikalle saavutaan vasta 
juuri ennen omaa vuoroa - kuitenkin 
aikaisintaan tuntia ennen arvioitua 
aloitusaikaa. Poistuminen on suosi-
teltavaa heti, kun koira on arvosteltu 
kaikissa luokissa, mihin se on oikeu-
tettu osallistumaan.

Autoja pysäköidessä pyri huolehti-
maan siitä, ettei vierekkäisistä au-
toista pureta tavaroita yhtä aikaa, 
jotta turvavälit säilyvät. 

Näyttelyssä noudatetaan AVI:n, 
THL:n, OKM:n ja SKL:n ohjeita 
yleisötapahtumien ja koiranäytte-
lyiden järjestämisten osalta. Näyt-
telyalueelle ei saa tulla oireisena. 
Koronavirus aiheuttaa hengitys-
tieinfektion, jonka oireita voivat 
olla mm. yskä, kurkkukipu, kuu-
me, hengenahdistus, lihaskivut, 
vatsaoireet ja päänsärky. Yleisöti-
laisuuteen, yleiseen kokoontumi-
seen tai julkiseen tilaan, jossa on 
muita henkilöitä samanaikaisesti 
paikalla, ei saa tulla, jos on mitään 
sairastumiseen viittaavia oireita.

Tuomarinmuutos:
Mikäli haluat peruuttaa koirasi 
osallistumisen tuomarinmuutok-
sen takia, tee peruutus viimeistään 
27.11.2020 mennessä sähköpostitse 
osoitteeseen peltokangas.riikka@
gmail.com. Liitä mukaan kopio il-
moittautumisvahvistuksesta sekä 
tilinumero, johon rahat palaute-
taan.  Näyttelytoimikunnalla on 
oikeus vähentää palautuksista kä-
sittelykulut.

Tiedustelut:
Ennen näyttelyä sähköpostitse 
jenkkierkkari2020@gmail.com. 
Näyttelypäivän aikana puhelimitse 
0408499007.

Rokotukset ja tunnistusmerkintä:
Näyttelyssä noudatetaan Kennel-
liiton rokotusmääräyksiä (www.
kennelliitto.fi). Koiralla tulee olla 
rokotustodistus (rokotuskirja tai 

lemmikkieläinpassi), johon on 
merkitty rokotteen viimeinen 
voimassaolopäivä, koiran tunnis-
tetiedot ja edelliset rokotukset. 
Tunnistusmerkintä on pakollinen 
kaikille Kennelliiton virallisiin 
näyttelyihin, kokeisiin, kilpailuihin 
ja testeihin osallistuville koirille. 
Tunnistusmerkintänä hyväksytään 
tatuointi tai mikrosiru. Tunnis-
tusmerkinnät tarkastetaan pisto-
kokein. Suomen lain vastaisesti 
typistetyt koirat eivät saa osallistua 
näyttelyyn. Ilmoittautumismaksua 
ei palauteta, mikäli koira hylätään 
puutteellisten rokotusten tai tun-
nistusmerkintöjen vuoksi.

Antidoping-valvonta:
Suomen Kennelliiton valtuuston 
hyväksymät antidoping-säännöt ja 
dopingvalvonta koskevat kaikkia 
Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 
Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa 
www.kennelliitto.fi

Valokuvaus:
Näyttelyssä on valokuvauspaikka, 
jossa kuvataan kaikki luokkavoit-
tajat, PU/PN-kilpailussa sekä lop-
pukilpailuissa sijoittuneet koirat. 
Kuvat julkaistaan Jenkki 1/2021 
–lehdessä. Muistathan käyttää koi-
rasi kuvattavana!

Sähköiset arvostelut:
Näyttelyssä ei jaeta kirjallisia ar-
vosteluita, vaan arvostelut kirjoite-
taan sähköisesti. Arvostelut näky-
vät tulospalvelussa ja ne lähetetään 
sähköpostitse koirien omistajille.

Trimmausalue:
Näyttelypaikalla on erillinen trim-
mausalue, trimmaaminen muual-
la näyttelypaikalla on kiellettyä. 
Trimmausalueelle järjestetään 
mahdollisuus käyttää sähköä. Tila 
on kooltaan rajallinen, joten mah-
dollisuuksien mukaan suosittelem-
me trimmaamaan koirat valmiiksi 
jo kotona, ja suorittamaan näytte-
lypaikalla vain pienet viimeistelyt. 
Huomioithan turvallisuusohjeet 
myös trimmausalueella!

Näyttelyillallinen:
Järjestämme näyttelyillallisen, joka 
on kaikille avoin ja kaikki ovat 
lämpimästi tervetulleita mukaan! 
Myös tuomari osallistuu illallisel-
le. Illallinen järjestetään näyttelyn 
jälkeen klo 17.00 alkaen, paikkana 
ravintola Pepper (Kuohunharjuntie 
26, 36200 Kangasala).

Sitova ennakkoilmoittautuminen ti 
24.11.2020 mennessä sähköpostitse 
jenkkierkkari2020@gmail.com. Il-
moittautuessasi ilmoita myös, mitä 
aiot syödä. Näin nopeutamme ra-
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PENNUT (yht. 8 kpl) klo 10.00
- Urokset PPEN 3 kpl
- Urokset PEN 2 kpl
- Nartut PEN 3 kpl
- ROP-pennun valinta

UROKSET (yht. 26 kpl) klo 10.45
- JUN 10 kpl
- NUO 2 kpl
- AVO 1 kpl
- VAL 12 kpl
- VET 1 kpl
- Paras uros –kilpailu

NARTUT (yht. 16 kpl) klo 13.00
- JUN 7 kpl
- AVO 2 kpl
- VAL 7 kpl
- Paras narttu –kilpailu

LOPPUKILPAILUT:
- Junior Handler (5 kpl) klo 14.15
- ROP-VSP juniori
- ROP-VSP veteraani
- ROP-kasvattaja
- SohvaChampion –luokka (15 kpl)
   - Urokset 6 kpl
   - Nartut 9 kpl
- Paras pää
- Paras trimmaus
- Parhaat liikkeet
- ROP-VSP

Arvioitu aikataulu:

vintolan palvelua. Meille on varat-
tuna oma kabinetti. Tutustu ruoka-
listaan osoitteessa www.pepper.fi/
ruokalista

Turvallisuusohjeet:
Toivomme, että jokainen näyttelyyn 
osallistuja lukee turvallisuusohjeet 
huolellisesti, ja noudattaa niitä.

• Näyttelypaikalla on maskipakko, 
laitathan maskin naamalle jo en-
nen sisääntuloa. Näyttelypaikalla 
on saatavilla maskeja, mutta suo-
sittelemme ensisijaisesti varautu-
maan omien maskien kanssa. 

• Turvavälejä on noudatettava 
mahdollisuuksien mukaan!

• Käsidesiä on saatavilla sisääntu-
lossa, tuomaripöydällä ja wc-tilois-
sa. Muistathan käyttää käsidesiä 
ahkerasti ja pestä myös käsiäsi! Si-
sääntulossa on myös tarjolla kerta-
käyttöhanskoja.

• Noudatamme Kennelliiton suo-
situsta, jonka mukaan näyttelypai-
kalle saa tulla 1 hlö per ilmoitettu 
koira. Suosittelemme saapumaan 
näyttelypaikalle juuri ennen omaa 
vuoroa ja poistumaan, kun arvos-
telu koiran osalta on ohi. 

• Turvallisen tapahtuman takaa-
miseksi näyttelypaikalle ei oteta 
yleisöä eikä turistikoiria. Pyrimme 
järjestämään livelähetyksen tapah-
tumasta näyttelyn Facebook-sivul-
le.

• Sisääntulon yhteydessä kerätään 
henkilötietolomake mahdollisen 
altistumisketjun selvittämiseksi. 
Merkitse nimesi ja puhelinnume-
rosi lomakkeeseen sisääntulos-
sa. Huom! Tämä koskeee jokaista 
näyttelypaikalle saapujaa!

• Tulethan näyttelypaikalle vain 
terveenä!

Turvallista ja menestyksekästä 
näyttelypäivää kaikille!
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Kiitos kaikille sponsoreille, jotka ovat mahdollistaneet meille 
upeat palkinnot erikoisnäyttelyymme!


