
Rhodesiankoirien erikoisnäyttely eRRkkari  

4.9.2021 

Vääksyn kanavapuisto. 

 

Lämpimästi tervetuloa rhodesiankoirien vuoden 2021 erikoisnäyttelyyn! 

Arvostelu alkaa klo 10.00. 

 

Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi näyttelynumero. Muista ottaa 

mukaan koiran rekisteritodistus, rokotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun 

kiinnittämistä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös näyttelyremmi, 

makuualusta ja vesikuppi, sekä mahdolliset teltat, katokset ja sadevaatteet. Arvostelun jälkeen 

saavat poistua muut paitsi loppukilpailuihin sekä kasvattaja- ja jälkeläisryhmiin osallistuvat koirat.  

 

Palkintotuomarit 

Unto Timonen (pennut, juniorit ja veteraanit), muut Tanya Ahlman-Stockmari. 

 

 

Ryhmäkilpailut 

Paras pentu, paras juniori ja paras veteraani / Unto Timonen 

Näyttelyn paras, paras kasvattaja- ja jälkeläisryhmä / Tanya Ahlman-Stockmari. 

Tuomarit ovat varalla toisilleen. 



Erikoiskilpailut 

Näyttelyn erikoiskilpailuja ovat paras liike, paras pää, paras ridge ja paras maksakuono. Tuomari 

kutsuu haluamansa koirat erikoiskilpailuun yksilöarvostelun yhteydessä, kehästä saa mukaan 

kutsukortin. Poikkeuksena parikilpailu, johon kuka tahansa voi ilmoittaa uros-narttuparin 

maksamalla osallistumismaksun (5e/pari) buffettiin. Erikoiskilpailut pidetään viimeisenä, kun kaikki 

päivän koirat on arvosteltu. 

Paras liike ja paras pää: Unto Timonen 

Paras ridge, paras maksakuono ja paras pari: Tanya Ahlman-Stockmari 

Saapuminen  

Saavuthan näyttelyalueelle aikaisintaan klo 8.30. Näyttelyssä ei ole erillistä 

rokotustentarkastuspistettä, vaan koirien rokotustodistukset tarkastetaan pistokokein. Huolehdi 

siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. Arvostelua ei aloiteta ennen aikatauluun 

merkittyä aloitusaikaa. Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista ja huolehdi jätösten 

asianmukaisesta keräämisestä. Pidetään näyttelyalue ja sen lähiympäristö siistinä. 

 

Palkinnot 

Palkinnot jaetaan kehissä. Näyttelyn sponsoreina toimivat Prima Pet Premium Oy (Brit Care), 

FinNero, Laboklin, Evidensia Espoo, Rukka Pets, Murmakka sekä Mahtiommel. 

 

 

Tiedustelut 

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 

Sanni Kuivasto  

puh. 0440611443 tai 

sanni.kuivasto@gmail.com  

Muut tiedustelut ja päivystys 

näyttelypäivänä 

Julia Muukka 

0504036060 

 

mailto:sanni.kuivasto@gmail.com


Ajo-ohje ja pysäköinti  

Näyttelypaikkana on Vääksyn kanavapuisto, Ruskokuja 12-14.  

Huomioithan, että kanava- ja puistoalue rajoittavat autoliikennereittejä, sekä puiston sijainti 

omakotitaloalueen keskellä pysäköintipaikkoja. Puistoa reunustavat kadut ovat liian kapeita 

pysäköintiin ilman merkittävää liikennehaittaa. Näyttelyalueelle pääsee kävellen kahdesta 

suunnasta – Majakkapaviljongin suunnasta joko kanavan reunaa pitkin tai Ämmäläntien ja 

Ruskokujan kautta, sekä Kanavan sulun suunnasta joko kanavan reunaa pitkin tai Sulkumiehentien 

kautta. Pysäköintialueita on kolme, ja matkaa näyttelyalueelle kertyy noin 400 m.  

Pysäköintialueet: Majakkapaviljongin parkki/Ämmäläntie 20, noin 60 asiakaspaikkaa. Kanavan 

parkki, Meijeritie 1, noin 80 asiakaspaikkaa. Kanavan Kunkun (Kanavatie 17) viereinen 

hiekkakenttä (HUOM! Ei ravintolan/gallerian asfalttipiha), noin 20 asiakaspaikkaa.  

Invaparkki on Sulkumiehentien päässä, lähellä Kasöörikujan päätyä. Huomioithan, ettei 

Kasöörikujalta ole läpiajoa Sulkumiehentielle.  

 

 



 

 

Muuta huomioitavaa  

Näyttelyalueella on buffet, jossa on myynnissä pientä 

syötävää, kahvia ja virvokkeita. Suosithan 

maksamisessa Mobile Pay:ta. Läheinen ravintola 

Majakkapaviljonki tarjoaa pysäköintitilojen lisäksi 

maistuvaa lounasta, suosittelemme tukemaan 

paikallista ravintolayrittäjää. Kanavasulun vieressä 

palvelee ravintola Kanavan Kunkku. 

Teltat saa pystyttää näyttelyalueelle yli neljän metrin 

etäisyydelle kehästä. Vältäthän ylimääräistä maaperän 

rikkomista paksuilla teltan vaarnoilla, alue on jalkapallokenttä. 

Alueella on kemialliset ulko-WC:t, myös Majakkapaviljongin WC:t ovat käytössämme.  

Näyttelyssämme on koirien ja ihmisten valokuvauspiste, josta saat ammattitason kuvat niin 

koirastasi, kuin myös vaikka itsestäsi CV:een (erillismaksu). Alueelle on myös tulossa kaksi 

eläintarvikkeiden myyntipistettä, Murmakka ja Mahtiommel.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rokotusmääräykset  

Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton rokotusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuksen lisäksi 

myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toimii virallisena rokotustodistuksena kotimaisissa 

koiranäyttelyissä ja -kokeissa. Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa, että 

rokotusmääräyksiä on noudatettu.  Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksiselitteiset 

tunnistustiedot sekä koiralle annetun rokotteen valmisteyhteenvedon mukainen rokotuksen 

viimeinen voimassaolopäivä.  Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa 

seuraavat rokotukset: Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotus: Koiran 

pitää olla rokotettu penikkatautia, parvovirusripulia ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan 

vähintään kaksi kertaa.  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. rokotteen 

valmisteyhteenvedon mukaisesti. Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä 

raivotautirokotuksesta 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 valmisteyhteenvedon mukaisesti. 

Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja tarttuvan maksatulehdusrokotuksen sekä 

raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa 

tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). Kolmen viikon 

varoajan laskeminen: Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. 

päivä rokotuksesta. Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä: Jos koira sairastuu 

penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. hengitystie- 

tai mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut 

vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria. 

Loistartunnat 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 myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa 

osoitteessa www.kennelliitto.fi  

 

Tunnistusmerkintä  

Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa.  

Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmerkinnän pistokokein. Mikäli koiralla  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 koira pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton  

mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.  

 

Otathan muut huomioon pitämällä koko ajan vähintään 1–2 metrin turvavälin muihin.  

Alueella  noudatetaan  AVI:n,  THL:n,  OKM:n  ja  SKL:n  ohjeita   

yleisötapahtumien ja koiranäyttelyjen järjestämisestä.  

Suosittelemme kasvomaskin käyttöä. 

 

Toivotamme kaikille oikein mukavaa näyttelypäivää! 

 

http://www.kennelliitto.fi/


Kehä 1  

Tanya Ahlman-Stockmari 

 

Urokset, nuorten luokka (1)…………………………………………………………………………………………10.00 

Urokset, avoin luokka (4) 

Urokset, valioluokka (14) 

Nartut, avoin luokka (17)……….…………………………………………………………………………………..11.30 

Nartut, käyttöluokka (2)…………………………………………………………………………………………….13.00 

Nartut, valioluokka (16) 

Kasvattajaluokka (9) 

Jälkeläisluokka (3) 

 

Kehä 2 

Unto Timonen 

 

Urokset, pentuluokka (4)……………………………………………………………………………………………10.00 

Nartut, pentuluokka (2)  

Urokset, junioriluokka (14) 

Urokset, veteraaniluokka (4)……………………………………………………………………………………11.15 

Nartut, junioriluokka (19) 

Nartut, veteraaniluokka (5) 

 

Lemmikkiluokat………………………………………………………………………………………………………13.00 

 

Nartut, pentuluokka (1) 

Urokset, junioriluokka (1) 

Urokset, avoin luokka (1) 

Urokset, valioluokka (1) 

Urokset, veteraaniluokka (3) 

Nartut, junioriluokka (1) 

Nartut, avoin luokka (2) 

Nartut, valioluokka (1) 

Nartut, veteraaniluokka (2) 


