Tervetuloa Keuruun ryhmänäyttelyyn 2.10.2021
Osoite navigaattoreille on Keurusseläntie 14,
42700 Keuruu ja sijaitsee Hotelli Keurusselän
läheisyydessä, noin kahdeksan kilometriä
Keuruulta Kolhon/Vilppulan suuntaan.

Muistathan hakea näyttelyssä koirasi sijoituksen
mukaiset palkinnot palkintojenjakopisteestä.
Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.

Oheisena koirasi näyttelynumero ja näyttelyn
arvioitu arvosteluaikataulu sekä terveysturvallisuus ohjeet.
Muistathan ottaa mukaan koiran rokotustodistukset, hakaneulan numerolappua varten, koiran
vesikupin, makuualustan ja näyttelyhihnan.
Siivoathan koirasi jätökset näyttelypaikalta,
myös pysäköintialueelta!

Hinnat: Mobiililuettelo 2,99 €
Luettelo 5 €
Parkkimaksu 5 €
Näyttelyalueella käytössä käteinen.

Muistutamme
pitämään turvavälin muihin ihmisiin aina kun se
on mahdollista sekä suosittelemme käyttämään
maskia myös ulkona.
Näyttelytelttojen väliin tulisi jättää reilusti välimatkaa. Teltat saa pystyttää vain niille varatulle
alueelle.
Rokotustarkastukset suoritetaan pistokokein.
Koirien on tultava paikalle vähintään tuntia ennen
ko. rodun arvosteluaikaa. Kuitenkin viimeistään
klo 12.
Arvostelun jälkeen alueelta poistuvat muut kuin
ROP-koirat, ROP-veteraanit sekä rotunsa
parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat. He
voivat jäädä loppukilpailuihin oman harkintansa
mukaan. Ryhmäkilpailut alkavat kaikkien kehien
jälkeen.
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton
näyttelysääntöjä, mukaan lukien rokotusmääräykset ja antidoping - säännöt.
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton
virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa.
Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten
rokotusten takia, ei ilmoittautumismaksua
makseta takaisin.

Tiedustelut:
Ilmoittautumista koskevat tiedustelut:
puh. 040 41 71 501 tai info@koiratapahtuma.fi.
Muut tiedustelut sekä näyttelypäivän yht.tiedot
Tuija Isokivi, puh. 0400-132354 (ark. klo 17 jälk.),
e-mail: tuija.isokivi@gmail.com
tai Riikka Saikkonen puh. 040-5764909 e-mail:
saikkonenriikka@gmail.com
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään
tuomarimuutoksia. Ilm.maksun palautukseen
oikeuttava tuomarimuutos *-merkillä merkitty
aikatauluun
Peruutukset lähetetään viimeistään 30.9.2021
osoitteeseen:
Heikki Nelin, Mustaojantie 121, 42930 Katajamäki
tai sähköpostitse heikki.nelin@gmail.com
Ilmoita koiran nimi sekä omistajan tiedot ja
tilinumero, minne maksu palautetaan.
Näyttelyalueella buffetti, mistä voi ostaa
lämmintä lounasta, kahvia, teetä jne. Alueella
myös makkaramyynti.
Toivotamme mukavaa ja menestyksekästä
näyttelypäivää!

järj. Keuruun Seudun Kennelkerho ry,
Koskenpään Eräpojat ry,
Lapinjärven Metsästysseura ry

ARVIOITU AIKATAULU
KEHÄ 1
Tanya Ahlman-Stockmari 82
* australiankelpie
* ceskoslovensky vlciak
* tsekinpaimenkoira
* lancashirenkarjakoira
* maremmano-abruzzese
* mudi
* owczarek podhalanski
* pieniamerikanpaimenkoira
* polski owczarek nizinny
* lapinporokoira (pennut)
* shetlanninlammaskoira
- pennut 1
- urokset 14
- nartut 15
* valkoinenpaimenkoira
* beauceron
* hollanninpaimenkoira, lk
* hollanninpaimenkoira, kk
* hollanninpaimenkoira, pk
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KEHÄ 2
Antti Nieminen 79
schipperke
10
welsh corgi cardigan
13
welsh corgi pembroke
30
- pennut 1
- urokset 8
- nartut 21
schapendoes
1
belgianpaimenkoira, groenendael 8
belgianpaimenkoira, tervueren 7
belgianpaimenkoira, malinois
10
KEHÄ 3
Irina Poletaeva 88
basenji
bordercollie
australianpaimenkoira
staffordshirenbullterrieri
etnankoira
itäeuroopanpaimenkoira
vanhaenglanninlammaskoira
partacollie
saarlooswolfhond
australiankarjakoira
saksanpaimenkoira, pk
saksanpaimenkoira
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KEHÄ 4
Juha Kares 96
* alaskanmalamuutti
* chow chow
* bullterrieri
* kääpiöbullterrieri
* airedalenterrieri
* australianterrieri
* bedlingtoninterrieri
* walesinterrieri
* biewerterrieri
* brasilianterrieri
* irlanninterrieri
* vehnäterrieri
* jackrussellinterrieri
* silkkiterrieri
* yorkshirenterrieri
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KEHÄ 5
Tapio Kakko 81
islanninlammaskoira
jakutianlaika
kainkoira
japaninpystykorva
shiba
shikokunkoira
meksikonkarvatonkoira, iso
siperianhusky
keeshond
grosspitz, musta ja ruskea
kleinspitz, muut värit
kleinspitz, musta ja ruskea
mittelspitz, muut värit
mittelspitz, valkoinen
pomeranian
samojedinkoira
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KEHÄ 6
Sakari Poti 100
harmaa norjanhirvikoira
jämtlanninpystykorva
karjalankarhukoira
suomenpystykorva
lapinporokoira (ei pennut)
suomenlapinkoira
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KEHÄ 7
Kimmo Mustonen 92
glen of imaalinterrieri
2
amerikanstaffordshirenterrieri 17
cairnterrieri
11
borderterrieri
5
dandiedinmontinterrieri
3
manchesterinterrieri
1
valkoinen länsiylämaanterrieri 8
norwichinterrieri
1
skotlanninterrieri
6
parsonrussellinterrieri
19
sk kettuterrieri
10
kk kettuterrieri
9
KEHÄ 8
Riitta Niemelä 96
espanjanvesikoira
barbet
cockerspanieli
portugalinvesikoira
kultainennoutaja
- urokset 15
- nartut 26
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KEHÄ 9
Mari Lackman 81
* akita
10
* amerikanakita
16
* buhund
2
* eurasier
12
* itäsiperianlaika
5
* länsigöötanmaanpystykorva 15
* länsisiperianlaika
3
* pohjanpystykorva
5
* portugalinpodengo, kk, pieni4
* venäläis-eurooppalainen laika 1
* volpino italiano
8
KEHÄ 10
Maija Lehtonen 91
englanninspringerspanieli
walesinspringerspanieli
amerikancockerspanieli
pk collie
sk collie
KEHÄ 11
Sanna Kavén 84
* chesapeakelahdennoutaja
* sussexinspanieli
* fieldspanieli
* kooikerhondje
* novascotiannoutaja
* kiharakarvainen noutaja
* sileäkarvainen noutaja
* labradorinnoutaja
- pennut 1
- urokset 15
- nartut 19
* lagotto romagnolo
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Covid-19 turvallisuusohjeet Keuruun
koiranäyttelyyn 2.10.2021
Yleistä
Nämä ovat näyttelyn turvallisuusohjeet Covid-19
tartuntariskin minimoimiseksi, jotta näyttely
pystytään viemään läpi kaikkien osallistujien
(koiran ohjaajat, talkootyöntekijät,
kehähenkilökunta) terveyden kannalta
turvallisesti. Näyttelyssä noudatetaan
valtioneuvoston, aluehallintoviraston, THL:n ja
Suomen Kennelliiton antamia ohjeistuksia Covid19 tautiriskin ehkäisemiseksi.
Näyttelyssä
Koirien kanssa näyttelyyn tulevia
(näytteilleasettajia) muistutetaan
turvallisuusohjeista ja Covid-19 –epidemian takia
tehdyistä erityisjärjestelyistä aikataulukirjeessä,
joka lähetetään ilmoittautuneille etukäteen.
Samalla toimitetaan myös numerolaput.
Rokotustodistukset tarkastetaan pistokokein
näyttelypäivän aikana ilman erillistä
rokotustarkastuspistettä.
Näyttelytoimikunta on päättänyt, että
ryhmäkilpailut järjestetään. Jos koira ei pääsee
ryhmäkilpailuun, koirat näytteilleasettajineen
poistuvat heti rodun arvostelun päätyttyä. Kaikki
toiminta tapahtuu ulkotiloissa. Tapahtumaan ei
myydä pääsylippuja, vain parkkimaksu.
Muistutamme pitämään 1–2 metrin turvavälin
muihin ihmisiin aina kun se on mahdollista sekä
jättämään reilusti välimatkaa näyttelytelttojen
väliin. Hengitysoireinen henkilö ei saa tulla
paikalle.
Näyttelyyn osallistutaan omalla vastuulla.
Näyttelyyn osallistuvat sitoutuvat noudattamaan
turvallisuusohjeita.
Toimintaohjeet kehissä
Yhdessä kehässä toimii tiiminä tuomari ja
kehätoimitsijat koko päivän ajan. Tuomaritelttaan
ei saa tulla muita henkilöitä. Tuomari,
toimihenkilöt ja näytteilleasettajat eivät kättele.

Arvostelulomakkeet noudetaan kehän laidalta
laatikosta. Kehätoimitsijat huolehtivat, että
kehissä noudatetaan annettuja toimintaohjeita.
Hygienia
WC –tilojen siivouksesta huolehditaan
tehostetusti näyttelypäivien aikana.
Näyttelyalueella on käsienpesumahdollisuus.
Käsihuuhdetta ja roska-astioita on sijoiteltu
ympäri näyttelyaluetta, sekä lisäksi jokaisessa
kehässä omansa. Maskeja on saatavilla
toimistosta.
Muuta huomioitavaa
Kehätoimitsijoiden ruokailu järjestetään kehän
päättymisen jälkeen, kehän aikana kehähuolto
hoitaa tarjoilun kehiin. Näyttelyn kotisivuilla ja
näyttelyn Facebook-sivuilla tiedotetaan
näyttelyyn liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Näyttelyssä on makkaragrilli ulkotiloissa ja
ravintola sisätiloissa. Ravintolassa kerralla olevien
henkilöiden määrää voidaan tarvittaessa
rajoittaa. Asioidessasi grillillä tai ravintolassa
suosittelemme maskin käyttöä ja pyydämme
huomioimaan turvavälit.
Vastuuhenkilöille jaetaan etukäteen
turvallisuusohjeet ja muille pidetään ohjeistus
koronaturvallisuuteen liittyvistä velvollisuuksista
ennen talkoovuoron alkua.
Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy
muuten kotona. On tärkeää, että menet
koronatestiin, jos sinulla on lieviäkään
koronavirustartuntaan sopivia oireita. Tee
oireiden arviointi Omaolo-palvelussa (omaolo.fi).
Joissain kunnissa Omaolon oirearvion kautta voi
varata ajan testiin tai Omaolosta saa ohjeet
ajanvaraukseen. Katso oman kuntasi
verkkosivuilta ohjeet ajanvaraukseen ja tiedot
testauspaikoista. Julkisessa terveydenhuollossa
testi on maksuton.

