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Cairnterrierikerho ry järjestää

Cairnterriereiden 

erikoisnäyttelyn

Polvijärvellä, 

Lomakeskus Huhmarissa 

perjantaina

11.8.2017
Kasvattajatuomarit

Peter Miller, Australia

varalla pennuille ja veteraaneille 

Ginnette Loft, Australia
Cairniväkeä hellitään kolmella upealla näyttelyllä

viikonloppuna elokuussa 11.-13.8.
ensin perjantaina 11.8. oma erikoisnäyttelymme

ja sitten lauantaina 

12.8. Joensuun KV-näyttely, jossa arvostelee 
kasvattajatuomari Ginnette Loft, Australiasta 

ja

sunnuntaina 13.8. kaikkien rotujen näyttelyssä
tuomarina irlantilainen Morag Connolly

Tulethan sinäkin mukaan
Polvijärvelle tekemään 
kaikkien cairnihmisten 

yhteistä ihanaa viikonloppua!
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Ilmoittautumiset 21.7. mennessä SKL:n ilmoittautumislomakkeella,  
kopio maksukuitista mukaan osoitteeseen:

Paula Niemeläinen

Tuulentie 5-7 E 41

80160 Joensuu

tai lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen paulaniemelainen@gmail.com

Näyttelyssä arvostellaan normaaliluokkien lisäksi pennut 5–7 kk ja jälkeläisluokka.

Ilmoittautumismaksut:
Ensimmäinen koira 35 €, saman omistajan toinen ja sitä seuraava 25 €, pennut ja veteraanit 

20 €, yli 10 vuotiaat veteraanit ilmaiseksi. 

Tilille Cairnterrierikerho ry FI90 1097 3000 1031 31, viite 5364

Lapsi ja koirakilpailu: ilmoittautuminen paikan päällä, tuomarina Mika Huolman.

Tiedustelut
Paula Niemeläinen Minna Räsänen Mari Räsänen 

puh. 040 962 3329 puh. 050 347 3474 puh. 040 860 5741

paulaniemelainen@gmail.com minnao.rasanen@gmail.com mh.rasanen@gmail.com

Majoitus
Lomakeskus Huhmarista on varattu mökkikiintiö Cairnterrierikerhon käyttöön. Majoituksen 
jokainen varaa suoraan Lomakeskus Huhmarista. Muista mainita varausta tehdessäsi, että varaat 
mökin Cairterrierikerhon kiintiöstä.

Majoitushinnat
alk. 60,-/hlö/vrk, 2 henk./lomakaksio tai 4 henk./rantahuvila tai Huhmari-huvila
alk. 75,-/hlö/vrk, 2 henk./rantahuvila tai Huhmari-huvila

Majoitushintaan sisältyy aamiainen sekä Vesimaailma-kylpylän käyttö
Koirien viemisestä sisälle veloitamme 15,-/vrk tai 30,-/2 vrk koirien lukumäärästä riippumatta

Ruokailupalvelut:
lounas noutopöydästä lauantaina klo 11.00 – 14.00 , 16,-/hlö ja
sunnuntaina klo 12.00 – 14.00, 20,-/hlö
päivällinen noutopöydästä klo 17.00 – 19.00, 16,-/hlö (pienet muutokset kelloaikaan mahdollisia)
Vesimaailma
Vesimaailma-kylpylän käyttö sisältyy majoitushintaan
Vesimaailma on avoinna perjantaina klo 14.00 – 20.00 ja lauantaina klo 10.00 – 18.00
Ei-majoittuville Vesimaailman käyntikerta 8,-/hlö
* pyyhkeet voi ottaa majoitustiloista tai vuokrata ja uima-asut vuokrattavissa

Majoitusvaraukset puh. 0207 691 230
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Ilmoittautumiset Joensuun näyttelyihin

Ilmoittautumismaksut 
Kansainvälinen näyttely la 12.8.

Ilmoittautumismaksut 10.7.2017 mennessä:
42€ / 1. koira
39€ / saman omistajan toinen jne. koira 
30€ Pennut ja veteraanit 
10€ junior handler

Ilmoittautumismaksut 11.-17.7.2017  
(vain netti-ilmoittautuminen):
48€ / koira
30€ Pennut ja veteraanit 
10€ junior handler

Postitse lähetettävien ilmoittautumisten maksut tilille: 
IBAN FI48 4924 0010 6010 16 
BIC:ITELFIHH
Pankki: OMA SP

Ilmoittautumismaksut 
Kaikkien rotujen näyttely su 13.8

Ilmoittautumismaksut 10.7.2017 mennessä:
39€ / 1. koira
36€ / saman omistajan toinen jne. koira 
30€ Pennut ja veteraanit 
10€ junior handler

Ilmoittautumismaksut 11.-17.7.2017  
(vain netti-ilmoittautuminen):
48€ / koira
30€ Pennut ja veteraanit 
10€ junior handler

Postitse lähetettävien ilmoittautumisten maksut tilille: 
IBAN FI48 4924 0010 6010 16 
BIC:ITELFIHH
Pankki: OMA SP

Ilmoittaudu Kennelliiton komakkeella ja laita maksukuitti 
mukaan, lähetä ne osoitteeseen!

Elo-Karelia 2017
PL 50 
02771 Espoo 

Joensuun näyttelyihin voi myös ilmoittautua netissä

Netti-ilmoittautuminen osoitteessa www.showlink.fi -> 
ILMOITTAUDU NÄYTTELYYN

Olen ollut mukana näyttelykoiratoiminnassa vuodes-
ta 1999 lähtien. Kasvatamme vaimoni kanssa cairn-

terriereitä kennelnimellä Emeraldcity. 

Cairnimme ovat olleet menestyksekkäitä ja voittaneet 
lukuisia Best In Show -palkintoja rotu- ja ryhmänäyt-

telyissä sekä kaikkien rotujen näyttelyissä sekä austra-
lialaisilla että ulkomaalaisilla tuomareilla. Toimintamme 
alkoi cairnien parissa niin, että kävimme lukuisissa Iso-
Britannian cairnkenneleissä tutustumassa, ja toimme 
eräästä tunnetusta kennelistä cairnuroksen, jonka jäl-
keläiset sittemmin voittivat useita cairnien erikoisnäyt-
telyitä Australiassa. Aiemmin olemme myös näyttelyttä-
neet silkki-, norwichin- ja skyenterrierejä. 

Olen osallistunut rotu- ja ryhmäjärjestöjen sekä kaikki-
en rotujen kattojärjestön toimintaan Australiassa ja käy-
nyt lukuisissa ulkomaisissa näyttelyissä, mm. Cruftsissa 
sekä erilaisissa erikoisnäyttelyissä ja kaikkien rotujen 
näyttelyissä. 

Olen toiminut ulkomuototuomarina vuodesta 2012, 
alkaen. Aloitin Sydneyssä, jossa arvostelin ensim-

mäisessä kaikkien rotujen serttinäyttelyssä yli 140 ter-
rieriä. Sen jälkeen olen arvostellut useissa näyttelyissä 

Peter Miller

Australian eri osissa, ja minut on kutsuttu myös Yhdys-
valtoihin arvostelemaan tänä vuonna. Minulla on ollut 
etuoikeus arvostella terrieriryhmän eri rotujen erikois-
näyttelyissä sekä Australiassa että Uudessa-Seelannissa. 
Eräänlainen huippukohta oli saada arvostella Australian 
vanhimman koirajärjestön, British Terrier Clubin erikois-
näyttelyssä vuonna 2014. 

Olen myös laajentanut tuomarioikeuksiani seura- ja 
kääpiökoiriin.

– Tuomariesittelyt –

Peter Miller & Ginnette Loft
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Näyttelyyn/Till utställning

Näyttelypaikka ja -aika  
Utställningsort och -datum
Näyttelyluokka HUOM! Alaikärajan tulee täyttyä viimeistään näyttelypäivänä. 
Utställningsklass OBS! Lägsta åldersgränsen i klasserna måste uppfyllas senast på utställningsdagen.

Pentuluokka 
Valpklass  
7 – alle 9 kk 
7 – under 9 mån

Junioriluokka
Juniorklass
9 – alle 18 kk
9 – under18 mån

Nuorten luokka
Unghundsklass
15 – alle 24 kk
15 – under 24 mån

Avoin luokka
Öppen klass
15 kk/mån –

Käyttöluokka 
Brukshunds- 
klass  
15 kk/mån –

Valioluokka
Championklass
15 kk/mån –

Veteraaniluokka
Veteranklass
8 v/år –

Kasvattaja- 
luokka
Uppfödar- 
klass

Rotu 
Ras Uros 

Hanhund
Narttu 
Tik

Tittelit 
Titlar

Nimi 
Namn

Rekisterinumero 
Registernummer

Syntymäaika 
Födelsedatum

Väri 
Färg

Huom! Mikäli koira on ulkomaisessa rekisterissä, on ilmoittautumisen mukaan liitettävä kopio rekisteritodistuksesta. - Obs! Om hunden är registrerad utomlands, bör kopia av registreringsbeviset bifogas med

Koiran isän nimi 
Hundens far

Koiran emän nimi 
Hundens mor

Kasvattajan nimi 
Uppfödarens namn

Postitoimipaikka  
Postanstalt

Nimi 
Namn

Puhelin; koti ja työ 
Telefon; hem och arbete

Lähiosoite 
Näradress

Postinumero ja -toimipaikka 
Postnummer och -anstalt

Sähköposti 
E-mail Haluan vastaanottaa näyttelypostin sähköpostitse

Jag vill motta utställningsbrevet till min e-mail

1. Onko koira Suomen muotovalio?
Är hunden finsk utställningschampion?

Kyllä 
Ja

Ei 
Nej 2. Typistetty häntä 

Kuperad svans
Kyllä 
Ja

Ei 
Nej

Typistetyt korvat 
Kuperade öron

Kyllä 
Ja

Ei 
Nej

3. Jos koira EI ole Suomen muotovalio, luettele koiran Suomessa saamat sertifikaatit (muutoin jätä tämä tyhjäksi!) Paikka, aika, tuomari: 
Om hunden INTE är Finsk utställningschampion, förteckna hundens certifikat i Finland (annars lämna detta oifyllt!) Plats, datum, domare:

4.
Onko koiralla koepalkintoja/hyväksytty luonnetesti?  
(Täytetään vain, jos koira ilmoitetaan käyttöluokkaan tai jos ko.  
rodulta vaaditaan koetulos muotovalion arvoon)

Har hunden erhållit pris på prov/godkänt mentaltest?  
(Ifylles endast om hunden anmälts till brukshundsklass eller  
om provresultat behövs för utställningschampionat)

Koemuoto, paikka, aika ja tulos
Provart, ort, datum och resultat

Koemuoto, paikka, aika ja tulos
Provart, ort, datum och resultat

Ilmoittautumismaksu 
Anmälningsavgiften ____________ €

 

Näyttelyilmoittautumiskaavakkeen on oltava postitettu (postileima) ja ilmoittautumismaksu 
maksettu viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta 
vastaan. Tämä ilmoittautuminen on sitova. Kennelliiton näyttelysääntöjen (kohta 3) mukaan  
ilmoittautuminen näyttelyyn velvoittaa aina myös maksamaan ilmoittautumismaksun.

Utställningsanmälan skall vara poststämplad och avgiften erlagt senast den dag anmälnings-
tiden utgår. För sent inkommen anmälan mottages ej. Anmälan är bindande. Enligt Finska 
Kennelklubbens utställningsregler (punkt 3) skall anmälningsavgiften alltid erläggas för anmäld 
hund.

Vakuutan, että koirani on rokotettu ja tunnistusmerkitty voimassa olevien määräysten mukaises-
ti. Sitoudun noudattamaan Kennelliiton voimassa olevia näyttely- ja antidopingsääntöjä sekä nii-
tä täydentäviä ohjeita. Suostun siihen, että Kennelliitto ja rotuyhdistykset saavat julkaista koirani 
saaman arvostelun. Suostun siihen, että tässä lomakkeessa antamani henkilötiedot saa julkaista 
ja antaa ulkopuolisille (Näyttelysäännöt, kohta 1).

Hunden är vaccinerad och id-märkt enligt gällande bestämmelser. Jag förbinder mig att efterföl-
ja Kennelklubbens gällande utställnings- och antidopingbestämmelser, direktiv och anvisning-
ar. Jag godtar, att Kennelklubben och rasföreningarna publicerar bedömningen av min hund. 
Jag godtar, att personuppgifter i denna blankett får publiceras och överlåtas till utomstående 
(Utställningsbestämmelser, punkt 1).

Päiväys 
Datum

Allekirjoitus 
Underskrift

1/
20

12
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Ginnette Loft
Ginnette aloitti koiraharrastuksensa vuonna 1989 silk-

kiterriereillä. Hän omisti ja näyttelytti silkkiterriereitä 
ja oppi kaikki kasvatuksen ja koiranhoidon aspektit työs-
kennellessään Barrian kenneleissä.

Ginnette osti ensimmäisen cairnterrierinsä vuonna 
1996, jolloin hankittiin kaksi cairnia legendaarisesta 

Uniquecottage-kennelistä Englannista. Näitä täydensi-
vät Joysumin ja Joymontin kenneleistä hankitut cairnit, 
jonka jälkeen vuonna 1999 perustettiin oma Emerald-
city-cairnterrierikennel. Vierailtuamme lukuisissa eng-
lantilaisissa ja skotlantilaisissa kenneleissä vuonna 2008, 
päätimme tuoda UK CH Vanajam Pop Starin kenneliim-
me Australiaan. Pop Star on sittemmin tuottanut lukui-
sia valiojälkeläisiä Australiassa. Emeraldcity on tuottanut 
lukuisia cairneja, jotka ovat saavuttaneet Grand Champi-
on- ja Supreme Champion- arvon, voittaneet rotumme 
erikoisnäyttelyitä, terrierinäyttelyitä ja kaikkien rotujen 
näyttelyitä.

Ginnette on näyttelyttänyt cairnejamme lukuisissa 
cairnterriereiden erikoisnäyttelyissä Australiassa ja 

Isossa-Britanniassa, mukaan lukien Cruftsissa. Hän on 
myös osallistunut ulkomailla terrireiden erikoisnäytte-
lyihin, ja matkaa miehensä mukana terrierinäyttelyihin, 
joissa Peter arvostelee. 

Ginnette sai cairnien arvosteluoikeudet vuonna 2012, 
ja on arvostellut cairneja Australian pääkaupungin 

alueella, Victoriassa,  New South Walesissa sekä viimeksi 
vuonna 2016 Uudessa-Seelannissa.

Ginnette on osallistunut hallitustoimintaan rotu- ja ro-
turyhmäyhdistyksissä sekä kaikkien rotujen kattojär-

jestössä. Ginnette on myös tehnyt cairneista rotuluennon 
ja kouluttaa uudet tuomarikokelaat New South Walesin alu-
eella. Lisäksi hän on juniorhandler-tuomari.

Ginnette Loft ja Emeraldcity-pentu

Porkkana 2017
25.–27.8.2017 Marttinen, Virrat
Luento koirien lihashuollosta
Koiran lihashuolto, käytännön harjoitukset
Nose Work
Rally- toko

Cairnien harrasteviikonloppu
Cairnterrierikerhon harrasteviikonloppu Virroilla 25.–27.8.2017 sisältää tutustumista eri lajeihin sekä Aija Hakolan luen-
non. Koko viikonlopun ohjelma on tarkoitettu kaikentasoisille koirakoille, ei siis tarvitse olla aiempaa kokemusta lajeista 
tai koiran kanssa harrastamista. Viikonlopun aikana jokainen koirakko pääsee tutustumaan kaikkiin lajeihin.
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Luento
Perjantai-illan luennolla koirahieroja Aija Hakola kertoo, 
mitä itse voit tehdä auttaaksesi koiraa pysymään mah-
dollisimman hyvässä kunnossa. Luennolla käsitellään 
mm. ravitsemuksen, arkiliikunnan, venyttelyn ja ver-
ryttelyn vaikutuksia koiran lihaksistoon.  Aija Hakola on 
koulutukseltaan sairaanhoitaja ja hieroja. Lisäksi Aija on 
opiskellut Tampereen koirahierojakoulussa 2013–2014 
ja syksystä 2015 on tehnyt hierontoja päätoimisesti toi-
minimellä PesMotio.  Aija on kolmen kääpiösnautserin 
emäntä, mutta häneltä löytyy myös terrierikokemusta 
(aikanaan omistanut valkoisen länsiylämaanterrierin). 
Aija harrastaa Maxin, Lucan ja Einarin kanssa agilityä, 
rally-tokoa ja nose workia.

Lihashuolto
Lauantaina harjoitellaan käytännössä Aijan opastuksella 
koiran kanssa venytyksiä ja verryttelyä käyttäen osittain 
hyväksi Dobon menetelmiä. Jos omistat tasapainotyy-
nyn ja/tai dobopallon, niin niille on lauantaina käyttöä.

Rally-toko
Rally-tokossa yhdistyvät toko, agility ja koiratanssi. Siinä 
tärkeintä on ohjaajan ja koiran iloinen yhteistyö. Tavoit-
teena on saada aikaan koira, joka on koulutettu käyt-
täytymään hyvin kotona, yleisillä paikoilla sekä muiden 
koirien läheisyydessä. 

Kouluttajana lajissa on Suvi Ruuhonen, joka on rally-
tokokouluttaja ja harrastanut lajia vuodesta 2008. Su-
villa on kokemusta cairneista vuodesta 1996 lähtien ja 
hänellä on kotona kaksi cairnirouvaa.

Nose Work
Nose Workin perusajatukseen kuuluu, että lajin tulee 
olla mukavaa tekemistä ja hauskaa sekä ihmiselle että 
koiralle. Nose Workissä etsitään määrättyä hajua (euka-
lyptus, laakerinlehti tai laventeli) eri ympäristössä. Nose 
Work on laji, jota on helppo harrastaa omassa kodissa 
ja aktivointimenetelmänä se on verraton. Viikonlopun 
aikana opettelemme laatikkoetsintää eukalyptuksen 
hajulla. Jos osallistujissa on jo pidemmälle edenneitä, 
teemme harjoitukset kunkin koirakon taitotason ja toi-
veiden mukaisesti. 

Kouluttajana on Merja Pehkonen, joka harrastaa cair-
niensa kanssa erilaisia nenätyöjuttuja. Nose Workia 
Merja ja Väiski ovat harrastaneet jo useamman vuoden.

INFO
Viikonlopun aikana majoitutaan Marttisen lomasaaren 
hirsihuviloissa, joissa on 3-4 kahden hengen makuuhuo-
netta, yhteinen oleskelutila, keittiösyvennys ja sauna. 
Myös omassa asuntoautossa /-vaunussa majoittuminen 
sekä ilman majoitusta osallistuminen ovat mahdollisia.

Osallistumismaksu sisältää majoituksen valitussa vaih-
toehdossa, ruokailut (perjantaina iltapala, lauantaina 
aamupala, lounas ja iltapala sekä sunnuntaina aamupa-
la ja lounas), luennon sekä kaikki lajikoulutukset.

Harrasteviikonlopun hinta on 185 € 2-hh omin liinavaat-
tein / 225 € 1-hh (mahdollinen mikäli tilaa jää) / 60 € 
asuntoauto/-vaunupaikka + 100 € osallistuja / 100€ il-
man majoitusta.

Mukaan voi ottaa useamman koiran. Koulutukset ovat 
pienryhmissä ja useamman koiran kanssa osallistuvat 
voivat itse päättää, minkä koiran kanssa mihinkin kou-
lutukseen osallistuvat.

Sitovat ilmoittautumiset 1.4.- 
2.5.2017 sähköpostilla osoittee-
seen merja.pehkonen@cairn-
terrierikerho.fi. 

Mainitse ilmoittautuessasi 
osallistujien nimet (kaksi- ja 
nelijalkaiset), majoitusvaihto-
ehtosi (2hh/mahdollinen toi-
ve yhden hengen huoneesta/
asuntoauto/ei majoitusta), 
mahdolliset erityisruokavali-
ot, mikäli olet aiemmin har-
rastanut jotain näistä lajeista, 
ilmoita myös, minkä verran 
olet lajia harrastanut.

Huomioi, että nartut eivät 
voi osallistua juoksuaikana, jotta muilla 
koirakoilla säilyy treenirauha. Tarvittaessa paikalta löy-
tyy rajoitettu määrä lainakoiria treenikaveriksi.

Paikat on ensisijaisesti varattu treenaaville (2-hh) sekä 
asuntovaunullisille ja omaa majoitusta käyttäville. Mi-
nimiosallistujamäärä on 20, jotta tapahtuma toteutuu.

Lisätiedot Merja Pehkonen 
merja.pehkonen@cairnterrierikerho.fi 
tai puh. 040 532 9686 (klo 17 jälkeen).

Tervetuloa!

Haastamme mukaan kaikki
Cairnterrierikerhon jäsenet!


