
Tervetuloa 
collieiden 

erikoisnäyttelyyn 
5.9.2020!

Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koiran näyttelynu-
mero. Ota mukaan näyttelyyn koiran rekisterikirja, rokotustodistus ja 
numerolappu ja pidike sekä koiralle näyttelytalutin, makuualusta ja ve-
sikuppi.
Alueella tulee muistaa kaikkialla noudattaa 1-2 metrin turvavälejä. Se on 
siis noin kahden collien mitta. Eihän unohdeta sitä päivän aikana! Koiran 
mukana suositellaan tulevaksi vain yksi ihminen näyttelyalueelle.
NÄYTTELYPÄIVÄ
Näyttely avataan klo 09:30 ja koirien rokotukset tarkastetaan pisto-
kokein. Alueella noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n ja SKL:n ohjeita 
yleisötapahtumien ja koiranäyttelyiden järjestämisten osalta. Näyttely-
alueelle ei saa tulla oireisena. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfek-
tion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenah-
distus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.
(https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ taudit-ja-torjunta/
taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Yleisötilaisuu-
teen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on muita hen-
kilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, jos on mitään sairastumi-
seen viittaavia oireita.
Näyttelypaikalla on bajamajat sekä erillinen käsienpesupaikka. Suositte-
lemme pesemään kädet saippualla, vaikkakin alueella on myös käside-
siä. Suosittelemme esittäjän käyttämään maskia, kun tuomari käsittelee 
koiraa eikä turvaväliä voida noudattaa. Näyttelyssä myydään maskeja 
pieneen korvaushintaan.
ROKOTUKSET JA TUNNISTUSMERKINTÄ
Näyttelytoimikunta ei palauta ilmoittautumismaksua, mikäli koira hylä-
tään puutteellisten rokotusten tai tunnistusmerkintöjen vuoksi. Näyttelyssä 
noudatetaan Kennelliiton rokotusmääräyksiä (tarkemmat tiedot Koiram-
me-lehdessä tai www.kennelliitto.fi) Suomen lain vastaisesti typistetyt koi-
rat 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 molemmille roduille tuomarimuutokset. 
Muutokset näkyvät aikataulussa tähdellä (*) merkittyinä. Mikäli koiran-
omistaja haluaa tästä johtuen peruuttaa koiransa osallistumisen näytte-
lyyn, on siitä ilmoitettava viimeistään ennen kehän alkua näyttelypäivänä 
klo 11:00 mennessä toimistoon. Lisäksi peruminen tulee ilmoittaa säh-
köpostitse viimeistään 6.9.2020 (jos peruminen tapahtuu paikan päällä), 
muutoin 5.9.2020 ennen klo 11:00 lähetetyllä meilillä rahastonhoitajalle 
e-mail: lion.blend@gmail.com. Kaikista peruutuksista tulee siis lähettää 
sähköpostiperuminen, joista käy ilmi koiran nimi, koiran rekisterinume-
ro, ilmoittajan nimi, ilmoittautumismaksu ilman palvelumaksua ja mak-

sun saajan tilinumero. Näyttelytoimikunnalla on oikeus vähentää palau-
tuksista käsittelykulut, jotka tässä näyttelyssä ovat 3€.
NÄYTTELYPAIKKA, OHJEET JA HINNASTO 
Näyttelypaikka sijaitsee länsi-Vantaalla lähellä Myyrmäkeä osoitteessa 
Luhtitie 11, 01650 Vantaa. Vapaalanaukeelle on helppo tulla joko kehä 
III ja kehä I kautta.
Näyttelyalue on ruohokenttä. Parkkialue on hiekkakentällä ja siitä näyt-
telypaikalle on noin 150 m kävelymatka.
Parkkipaikan vieressä on koirapuisto. Purkupaikalle on erilliset opas-
teet. Muistathan, että purkupaikalta tulee pikaisesti siirtää auto park-
kipaikalle.
Näyttelyssä ei ole parkkimaksuja.
Näyttelypaikalla on puffetti, jossa on korttimaksu-
mahdollisuus.
Näyttelyn yhteistyökumppanina ROBUR. 
LUETTELO 5 € .
TURISTIKOIRAT 
Turistikoiria ei saa tuoda paikalle ilman eril-
listä lupaa.
VAROITUS! 
Älä jätä koiraasi aurinkoisella ilmalla kuu-
maan autoon. Alueella olevia autoja tarkkail-
laan ja mikäli kehotuksesta huolimatta koiria 
ei kuumista autoista poisteta, asiasta tiedotetaan 
Kennelliittoon, jolloin asia siirtyy kurinpitolautakun-
nan käsittelyyn. Seurauksena saattaa olla näyttelykielto.
INFO 
Näyttelypäivinä näyttelytoimiston puhelinnumero on 040 148 7780. 
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut dogstopvantaa@gmail.com. Vali-
tettavasti emme voi vastata viikolla puheluihin!
Kaikesta huolimatta vietetään mukava päivä rodun erikoisnäyttelyssä!
Lämpimästi tervetuloa!

KEHÄ 1
Palgi Mari  .............................. 78
pitkäkarvainen collie urokset
PEN 5-7 kk  ......................8    11:00
PEN 7-9 kk  ....................11
JUN  ...................................5    12:00
NUO  .................................4
AVO  ................................17
VAL  .................................16    14:00
VET  ..................................4
sileäkarvainen collie urokset
PEN 5-7 kk  ......................3    15:15
PEN 7-9 kk  ......................1
sileäkarvainen collie nartut
PEN 5-7 kk  ......................6
PEN 7-9 kk  ......................3
Rop-pentu sk.
ROP pk
Kasvattajaluokka  .............9
ROP-kasv
Jälkeläisluokka .................1
ROP-jälk

KEHÄ 2
Rööm Natalja  ......................... 77
pitkäkarvainen collie nartut
PEN 5-7 kk  ......................3    11:30
PEN 7-9 kk  ......................6
ROP-pentu
JUN 1.................................3    12:15
NUO  ...............................11
AVO  ................................28    13:45
VAL  ...................................5
VET  ................................11
ROP-veteraani

KEHÄ 3
Viitkar Helle  .......................... 90
sileäkarvainen collie urokset
JUN  .................................10    11:00
NUO  .................................7
AVO  ..................................5
VAL  ...................................8
VET  ..................................4
sileäkarvainen collie nartut
JUN  .................................10    13:00
NUO  ...............................15
AVO  ..................................8
VAL  .................................12
VET  ................................11
Kasvattajaluokka  .............8
Jälkeläisluokka .................1

KEHÄ 4
Suvi Lod  ...................................9
lassieluokka
pitkäkarvainen  ................2    14:30
sileäkarvainen  .................7

VALIOPARAATI  ........... klo 16:30

BIS-kilpailut  ........ noin klo 17:00
BIS  ............................Natalja Rööm
BIS-pentu  .......................Mari Palgi
BIS-juniori  ...............Natalja Rööm
BIS-veteraani  .............Helle Viitkar
BIS-kasvattaja  ............Helle Viitkar
BIS-jälkeläis  ...................Mari Palgi
BIS-lassie  ...........................Suvi Lod
BIS-harraste  ...................Mari Palgi


