
KERRY- & VEHNÄTERRIEREIDEN ERIKOISNÄYTTELY 

HAIKON KARTANO 13.6.2015 
 

 

Tervetuloa näyttelyymme! 
 

Kerry- ja Vehnäterrierikerhon erikoisnäyttely 
järjestetään 13.6.2015 Haikon kartanon puistossa. 
Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu 
rotukohtaisine koiramäärineen sekä ilmoittamanne 
koiran numerolappu. Näyttely järjestetään ulkona 
puiston nurmikko-alueella, joten varauduthan sään 
mukaiseen varustukseen. 
 
Arvostelu alkaa kello 1030. Rokotustodistusten 
tarkistus alkaa klo 8:30. Koirien tulee saapua 
näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen annettua 
arvosteluajan alkamista, kuitenkin viimeistään klo 
12:00. 
 
Alustava aikataulu on: 
Kehä 1 Ingrid Borchorst, (67) 
kello 10.30 Vehnäterrieri, urokset (30) 
kello 13.00 Vehnäterrieri, nartut (37) 
 
Kehä 2 Markku Kipinä (37) 
kello 12.00 Vehnäterrieri ja kerrynterrieri pennut (15) 
kello 13.30 Kerrynterrieri (22) 
 
noin kello 12.45 Best in show pentu-kilpailu 
noin kello 15.30 Best in Show kilpailut 

Erikoisnäyttelyn kehät sijaitsevat Hotelli Haikon 
parkkipaikalta kartanon ohi alamäkeen Villa Haikon 
suuntaan, merelle päin. Kävelymatkaa on muutama 
100 metriä. Alamäen puolivälissä käännytään oikealle 
lyhyen metsätien kautta Haiko Areena 
nurmikkoalueelle. Seuraa opastekylttejä. 
Näyttelykehät sijaitsevat nurmialueen keskellä 
olevassa Areena-aitauksessa, jossa on tekonurmi. 
Teltat voi pystyttää näyttelykehien ympärille 
nurmikentälle.  
Muistathan korjata koirasi jätökset ja kaikki roskat, 
myös koiran siistimisestä tulevat karvat on kerättävä 
pussiin ja vietävä roskikseen. Haikon kartanon alueella 
on näyttelypäivänä häät kello 16 alkaen. Järjestäjät 
pyytävät rajoittamaan liikkumista koirien ja 
näyttelytarvikkeiden kanssa parkkipaikalta Villa 
Haikoon menevällä kävelytiellä kello 15.30 - 16.00 
välisenä aikana, jolloin hääväki kävelee juhlapaikalle. 
 
Arvostelun jälkeen näyttelystä saavat halutessaan 
poistua kaikki muut paitsi ROP-koirat, ROP-veteraanit, 
ROP-juniorit, ROP- pennut sekä rotunsa parhaisiin 
kasvattaja- ja jälkeläisluokkiin kuuluvat koirat.  
 
Huom. Muistathan kuvauttaa luokkavoittajasi! Kaikki 
luokkavoittajat valokuvataan näyttelyalueella kehien 
läheisyydessä erillisessä kuvauspisteessä, katso 
luettelosta tarkemmin. Kuvattavalla koiralla on oltava 
näyttelynumero mukana. 
 
Muista! 

Ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, 
rokotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun 
kiinnittämistä varten kannattaa varata klipsi, 
hakaneula tms. Muistathan huolehtia koiran 
juottamisesta päivän kuluessa. Muista myös 

näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi! Jos 
näyttelypäivä on aurinkoinen, älä jätä koiraasi autoon. 
 
Turistikoirat, luettelo 

Näyttelypaikalle voi tuoda myös turistikoiria, jos 
rokotustodistus on mukana ja rokotukset kunnossa. 
Näyttelyluettelon saat ilmoittautumisen yhteydessä 
näyttelyn toimistosta numerolappua vastaan. 
 
Myyntipisteet 

Näyttelymme toimistossa myydään Vuosikirjoja 
vuosilta 2013-2014 hintaan 25 euroa. Rotujemme 
kasvattajille hinta on 15 euroa, varaa mukaasi käteistä 
maksua varten.   
 
Näyttelypaikan osoite:  
Hotelli Haikon Kartano, Haikkoontie 114, 06400 
Porvoo 
 
AJO-OHJE JA PYSÄKÖINTI 

Omalla autolla tullessasi perille löydät helposti 
seuraamalla Haikon Kartanon opastekylttejä, jotka 
ohjaavat Porvoon moottoritieltä E18 lähtien hotellille 
asti.  Pysäköinti on sallittu Hotellin parkkialueella vain 
pysäköintiin varatuille paikoille! 
Asuntoautossa/vaunussa yöpyminen 
pysäköintialueella maksaa 39 euroa/ aikuinen. 
Varsinaisia paikkoja ei asuntoautoja varten ole, paikka 
on vapaasti valittavissa alueelta.  
 
Haikon kartanoon pääsee myös linja-autolla Porvoon 
keskustasta. Linja-auto lähtee linja-autoasemalta 
torin vierestä paikallisbussilla nro 2. Matkan kesto on 
n. 15min. Bussi pysähtyy Haikkoontiellä Haikon 
Kartanon sisääntuloportin edessä.  
Hotelli Haikon kartanossa on mahdollisuus myös 
yöpyä, varaukset suoraan www.haikko.fi 
 
Peruutukset 

Olemme joutuneet siirtämään kerrynterrierit ja 
vehnäterrieri pennut varatuomarille.  
Markku Kipinä on ollut ilmoitettuna varatuomarina 
molemmille roduille, joten tuomarimuutoksen vuoksi 
ilmoittautumismaksua ei palauteta.  
 
Tiedustelut 

Ennen näyttelyä ja näyttelypäivänä 
Tiina Kurki, puh. +358 40 5506336 
 
ILMOITTAUTUMISIA KOSKEVAT 
TIEDUSTELUT, KASVATTAJALUOKKIA 
KOSKEVAT TIEDUSTELUT:  PawDium ark. 12-
18 p: 040 148 7780 tai meilitse info@pawdium.fi 
 

Hinnat: Näyttelyyn ei ole sisäänpääsymaksua. 
Näyttelyluettelon saa toimistosta numerolappua 
vasten, muutoin sen hinta on 3 euroa. 
 

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET: Näyttelyssämme 
noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen 
hyväksymiä rokotusmääräyksiä. HUOM! Uudet 

rokotusmääräykset voimaan 1.1.2015. Penikka- että 
raivotautirokotusten osalta tuli muutoksia 
varoaikoihin, jotka pitenivät kolmeen viikkoon. 
Penikkatautia vastaan koiran pitää olla rokotettu 

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- ja raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran 
rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa 
tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa 
(kolmen viikon varoaika).  
TYPISTETYT KOIRAT: 1.3.2001 lähtien kaikki ennen 
1.1.2001 syntyneet typistetyt koirat voivat osallistua 
näyttelyihin riippumatta siitä, minkälainen koiran 
tausta on. 1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat 
eivät saa osallistua näyttelyihin. Näyttelyssä 
noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n 
näyttelysääntöjä. Kaikkien näyttelyyn osallistuvien 
koirien on oltava tunnistusmerkitty joko tatuoimalla 
tai Indexel/Lifechip- tai Datamars-mikrosirulla. Mikäli 
koira on merkitty jollain muulla kuin Indexel/Lifechip- 
tai Datamars-mikrosirulla, sen mukana on oltava 
lukulaite, jolla siru voidaan lukea.  
ANTIDOPING –VALVONTA: Suomen Kennelliiton 
valtuuston hyväksymät antidoping –säännöt ovat 
astuneet voimaan 1.1.2007. Dopingvalvonta koskee 
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, 
kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa 

www.kennelliitto.fi 
 
Palkinnot 

Palkintoesineet on noudettavissa näyttelyn 
toimistosta näyttelyn ajan esittämällä 
arvostelulomake. Palkintoja ei lähetetä postitse. 
Palkinnot on lahjoittanut sponsorimme Eukanuba. 
 
Lounas/Buffet: 

Haikon kartanon alueella varsinaisen kartanon takana 
olevassa kongressihotellirakennuksen alakerrassa Spa 
Cafe Bistro, josta voi ostaa kevyttä lounasta ja juomia, 
alue on myös anniskelualuetta.  Esimerkiksi Keitto ja 
salaattilounas maksaa 18 euroa.  
 
Näyttelypäivällinen 

Näyttelypäivällinen järjestetään näyttelyn jälkeen 
13.6.2015 kello 18 Haikon kartanon ravintolassa. 
Tilaisuus on avoin kaikille jäsenille, illalliskortin hinta 
35 euroa. Ilmoittautumiset 10.6. mennessä Tiina 
Kurki, tiina.kurki@netti.fi. 
 
Mukavaa näyttelypäivää! 

http://www.haikko.fi/
mailto:tiina.kurki@netti.fi

