
 

 

Tervetuloa Cairnterrierikerho ry:n järjestämään 

pentujen, junioreiden ja nuorten koirien 
katselmukseen 

lauantaina 28.02.2015 
 

Tuomarina Satu Järvinen (kennel Cairnster’s, Tanska) 
 
Katselmus järjestetään Lohjan Koirakeskuksessa osoitteessa Sampokuja 3, Lohja (ajo-ohjeet kirjeen 
lopussa). Näyttelypaikka avataan klo 09:00 ja arvostelu alkaa klo 10:00. Ota mukaan koirasi 
rekisteritodistus, rokotustodistus ja numerolappu sekä koirallesi vesikuppi ja näyttelyremmi. 
 
Rotukehän kaikissa luokissa annetaan kirjallinen arvostelu. Kilpailussa valitaan pentuluokista rotunsa 
paras (ROP) pentu, samoin ROP-juniori, ROP-nuori ja ROP-yli 2-v. Kaikki edellä mainitut kilpailevat 
Best In Show- eli BIS-sijoituksesta loppukehässä. 
 
Cairnterrierikerhon hallituksen päätöksen mukaan juniori-, nuorten- tai yli 2-vuotiaiden luokassa 
saatu kunniapalkinto vastaa yhtä jalostuskriteereissä vaadittavaa näyttelytulosta. 
 
Loppukehien yhteydessä järjestetään Junior Handler –kilpailu, joka on tarkoitettu 10-17 –vuotiaille 
(osallistujan on täytettävä vähintään 10 ja enintään 17 vuotta vuoden 2015 aikana). Tuomarina Junior 
Handler –kilpailussa toimii Sophie Aspholm (kennel Fixour’s). Ilmoittautuminen paikan päällä. 
Samassa yhteydessä on myös Nakki&Karkki-kisa, joka on alle 10-vuotiaille tarkoitettu herkkurata. 
Myös tähän voi ilmoittautua paikan päällä.  
 
Paikalla on buffet, josta saa kahvia ja pikkupurtavaa sekä Pomppa-koirantakkien myynti-/sovituspiste. 
Koiratarvikkeita voi ostaa myös Lohjan Koirakeskuksen Pet Market -myymälästä, joka on avoinna 
katselmuksen aikana.  
 
Tervetuloa viihtymään, tapaamaan muita cairnisteja sekä nauttimaan leppoisasta 
näyttelytunnelmasta! 
 
Toivottaa, 

Cairnterrierikerho 
 
Lisätiedot ja yhteydenotot: Elina Mauno p. 0403062480 tai elina.mauno@cairnterrierikerho.fi 
 

 
YHTEISTYÖSSÄ 
 



 

ARVOSTELUAIKATAULU 
 
Arvostelu alkaa klo 10:00, yhteensä 40 koiraa. Aikataulu on suuntaa-antava. 
Olethan paikalla viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi alkua. 
 

 
Pennut  urokset   10:00 
Urokset 5-7 kk ( 2 kpl )   
Urokset 7-9 kk ( 3 kpl )         
Paras uros 
 
Pennut nartut   10:15 
Nartut 5-7 kk ( 4 kpl ) 
Nartut 7-9 kk ( 2 kpl )          
Paras narttu 
 
Paras pentu 
 

 
Urokset junioriluokka  10:45 
Junioriluokka 9-12 kk ( 4 kpl ) 
Junioriluokka 12-15 kk ( 2 kpl ) 
Paras junioriuros 
 
Nartut junioriluokka  11:15 
Junioriluokka 9-12 kk ( 9 kpl ) 
Junioriluokka 12-15 kk ( 2 kpl ) 
Paras juniorinarttu 
 
Paras juniori 
 

 
Nakki&Karkki   12:00 
Junior Handler   heti edellisen jälkeen 
 

 
Urokset nuortenluokka  12:45 
Nuorten luokka 15-20 kk ( 0 kpl )  
Nuorten luokka 20-24 kk ( 3 kpl ) 
Paras nuorten luokan uros 
 
Nartut nuorten luokka  13:00 
Nuorten luokka 15-20 kk ( 1 kpl )  
Nuorten luokka 20-24 kk ( 5 kpl ) 
Paras nuorten luokan narttu 
 
Paras nuori 
 

 
Yli 2-vuotiaat   13:30 
Urokset ( 1 kpl ) 
Nartut ( 2 kpl ) 
 

 
Kasvattajaluokka   13:45 
 
BEST IN SHOW   14:15



 

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET 
 
Penikkatautirokotus:  
Koira on saanut vähintään kaksi penikkatautirokotusta ja jälkimmäisestä eli tehosterokotuksesta on 
kulunut vähintään 21 vuorokautta. Alle vuoden iässä koiralle annettu tehoste on voimassa yhden 
vuoden. Vuoden iässä tai sen jälkeen annetut seuraavat tehosteet ovat voimassa rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
 
Raivotautirokotus (rabies):  
Koira on saanut vähintään yhden raivotautirokotuksen, josta on kulunut vähintään 21 vuorokautta. 
Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu rokote on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai sen jälkeen 
annetut seuraavat rokotteet ovat voimassa rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
 
Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika:  
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen 
tapahtumaa. 
 
HUOMIOITAVAA 

• Puhdista kenkäsi ja koirasi pahimmasta kurasta ja lumesta ennen halliin menoa, näin matto 
pysyy mahdollisimman kuivana ja puhtaana. 

• Halli ja sen ympäristö on pidettävä siistinä, siivoa roskasi ja koirien jätökset hallin ja tontin 
roskiksiin. Koiran ulkoilutusta muiden yritysten tontille tulee välttää. 

• Mikäli vahinko sattuu hallissa, se on siivottava matosta välittömästi siihen tarkoitetuilla 
välineillä ja aineilla. Hallissa on pissamaksulaatikko, jätä laatikkoon 5e vahingon sattuessa. 

• Pienemmässä hallissa on erillinen trimmausalue, muualla ei saa trimmata! 

• Tapahtumapaikalla ei ole penkkejä/tuoleja eli on suositeltavaa ottaa oma tuoli mukaan. 
 
AJO-OHJE 
Turku-Helsinki moottoritieltä 

 Turun suunnasta liittymä 23, Hanko-Hyvinkää tietä kohti Lohjaa, ensimmäisestä 
liikenneympyrästä tielle 1125 (kolmas ulosmeno), seuraavasta liikenneympyrästä toinen 
ulosmeno Lohjanharjuntielle, oikealle Muijalantielle, oikealle Ahjokujalle, vasemmalle 
Sampokuja 

 Helsingin suunnasta liittymä 24, Lohjanharjuntietä kohti Lohjaa, vasemmalle Muijalantielle, 
oikealle Ahjokujalle, vasemmalle Sampokuja 

   


