
Tervetuloa Cairnterrierikerho ry:n 
40-vuotisjuhlavuoden erikoisnäyttelyyn!

Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi näyttely-
numero. Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. Näyttely 
on drive-in, joten arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa 
parhaat (ROP), ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluok-
kiin kuuluvat koirat.

NÄYTTELYPAIKKA JA AJO-OHJE
Näyttelypaikan osoite Aulangon Heikkiläntie 168, Hämeenlinna
 
Helsinki-Tampere moottoritieltä tultaessa, seuraa Hämeenlinna/
Aulanko opasteita aina Kylpylä Hotelli Rantasipi Aulangolle asti. 
Hotellin kohdalta alkaa cairn-kyltein merkattu opastus näyttelypaikalle. 
Parkkitilaa on rajoitetusti,  joten noudatathan järjestysmiesten ohjeita 
saapuessasi.

ELÄINLÄÄKÄrI JA rOKOTusTOdIsTusTEN TArKAsTus
Näyttelypaikka avataan klo 8.30. Rokotustodistusten tarkastus suorite-
taan pistokokein. Koirien on saavuttava näyttelypaikalle viimeistään 1 
tunti ennen ko. rodun arvioitua arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään 
klo 12. Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla.
Muistattehan ottaa mukaan koiran rekisteritodistuksen, rokotustodis-
tukset, näyttelynumeron ja hakaneulan näyttelynumeron kiinnittämistä 
varten. Muista myös koiralle näyttelyhihna, makuualusta ja vesikuppi.
Turistikoirat ovat tervetulleita kunhan vaadittavat rokotukset ovat kun-
nossa.

PALKINNOT
Kaikki palkinnot jaetaan rotukehissä, eikä näyttelytoimikunta postita 
niitä jälkikäteen.

HINNAT
Parkki, sisäänpääsy ja luettelo maksuton.

MuuTA
Näyttelypaikalla teitä palvelee kahvila, josta saatavilla pientä makeaa ja 
suolaista purtavaa.

TIEdusTELuT
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink, 
puh. (09) 887 30320, arkisin klo 11-17 tai info@showlink.fi
Tiedustelut näyttelypäivänä, Salla Vuokila 044 0466463

ArVIOITu AIKATAuLu
Huom! Koska kehät etenevät samanaikaisesti, tarvittaessa odotetaan  
handlereitä hetki kehästä toiseen.

KEHÄ 1
Norma Newton, Iso-Britannia .......................  67
cairnterrieri ...............................................................67 10:00
- urospennut .............................................................. 7 
- urokset .....................................................................60 

KEHÄ 2
sue dolan, Iso-Britannia ...............................  63
cairnterrieri ...............................................................63 10:00
- narttupennut .........................................................10 
- nartut  ......................................................................53 

rOKOTusMÄÄrÄYKsET
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä 
rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa jokaisen koiran 
rokotustodistukset. Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai 
lemmikkieläinpassi), johon on merkitty rokotteen viimeinen voimassa-
olo- päivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. Jotta koira voi 
olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotuk-
set: 
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus annetaan pennulle kaksi 
kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vä-
hintään 14 vrk (2 viikon varoaika). Ensimmäinen tehosterokote on voi-
massa 1 vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat 
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. Jos rokotus-
todistus on annettu ennen 1.7.2010, eikä siihen ole kirjattu uusintana 
annetun tehosterokotuksen viimeistä voimassaolopäivää, on rokotus 
voimassa 3 vuotta.
raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuk-
sesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 14 vrk (kahden 
viikon varoaika). Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on voi-
massa 1 vuoden. Vähintään vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus 
on voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. Jos roko-
tustodistus on annettu ennen 1.7.2010, eikä siihen ole kirjattu tehoste-
rokotuksen viimeistä voimassaolopäivää, on rokotus voimassa 2 vuotta. 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa 
uusia vähintään 14 vrk en-nen tapahtumaa (kahden viikon varoaika).
Tartuntatauteihin liittyviä muita määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, 
kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin 
tms. tarttuvaan 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. Ulko- ja 
sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi 
olla läsnä.

TuNNIsTusMErKINTÄ
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, 
kokeissa ja kilpailuissa. Tunnistusmerkintänä hyväksytään tatuointi tai 
mikrosiru. Tunnistusmerkinnöistä hyväksytään takautuvasti 1.1.2009 
alkaen kaikki ISO 11784 standardin mukaiset mikrosirut, joissa ei ole 
maakoodia käytössä. Sitä ennen rekisteröidyille koirille on hyväksytty 
ai-noastaan Datamars ja Lifechip (ent. Indexel) -merkkiset mikrosirut 
Suomessa tunnistusmerkityille koirille. 1.1.2010 alkaen rekisteröidyille
koirille hyväksytään ainoastaan maakoodittomat standardin mukaiset 
tunnistusmerkintämikrosirut (koskee Suomessa tunnistusmerkittyjä 
koi-ria). Tunnistusmerkinnät tarkastetaan pistokokein. Koira, jota ei ole 
tunnistusmerkitty, suljetaan pois näyttelyistä.
Mikäli tatuointi on epäselvä, koira saa osallistua, mutta omistajan on 
huolehdittava siitä, että koira tunnistusmerkitään uudelleen ja uudesta 
merkitsemisestä toimitetaan todistus näyttelytoimikunnalle kuukau-
den sisällä näyttelyistä.

ANTIdOPINg-VALVONTA
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt ovat 
astuneet voimaan 1.1.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen 
Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisin-
ta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi

Mukavaa erikoisnäyttelypäivää!

Cairnterrierikerho ry


