kennesäännöt. Näyttelytoimikunta ei vastaa mahdollisista pysäköintivirhemaksuista.
Sisäänpääsymaksua ei ole. Luettelo on maksuton ja
sen saa kehän laidalta koiran numerolappua vastaan. Käytössä on myös sähköinen luettelo, joka
löytyy Showlink-sovelluksesta. Sähköisen luettelon
hinta on 2,99 euroa.

TERVETULOA IRLANNINTERRIERIEN
ERIKOISNÄYTTELYYN 5.9.2020!
Näyttelypaikkana toimii Hakunilan Urheilupuiston
kenttä Vantaalla osoitteessa Luotikuja 2. Aikataulu
ja näyttelyalueen kartta löytyvät tämän kirjeen
alaosasta. Arvostelu alkaa klo 9.30 ja päättyy arviolta n. klo 12.30. Saavuthan paikalle hyvissä ajoin.
Huomioithan tilanteessa poikkeusjärjestelyjen
tuomat mahdolliset muutokset. Irskit arvostelee
tuomari Kirsi Sainio.
Erikoisnäyttelymme on osa Terrier Weekend tapahtumaa. Näyttelyn järjestää Suomen Irlanninterrierit ry yhteistyössä Suomen Terrierijärjestön
kanssa.
SAAPUMINEN JA ROKOTUSTEN TARKASTUS
Ota mukaan koirasi rekisteri- ja rokotustodistukset,
sekä numerolappu. Rokotusten tarkastus alkaa klo
8.00. Noudatamme Kennelliiton rokotusmääräyksiä, joten huolehdithan, että koirasi on asianmukaisesti rokotettu. Varoajat voi tarkistaa Kennelliiton
verkkosivuilta.
Rokotukset tarkistetaan pistokokein ja koiran rokotustodistus on esitettävä pyydettäessä. Epäselvä
tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran
osallistumisen tapahtumaan. Mikäli koira hylätään
puutteellisten tunnistusmerkinnän tai rokotuksien
vuoksi, ilmoittautumismaksua ei palauteta.
ANTIDOPING-VALVONTA
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt ovat astuneet voimaan 1.1.2013.
Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
RUOKAILU
Alueella on ruokakioski, josta voi käydä ostamassa
teetä, kahvia, pienempää purtavaa sekä lounaan.
Kioskilla suositellaan käytettäväksi korttimaksua.
Alueella on useita tilapäisiä WC-tiloja.
LIPUT JA LUETTELO
Pysäköinti on maksuton oheiseen karttaan merkityillä pysäköintialueilla. Pysäköintialueiden ulkopuolella pysäköitäessä on huomioitava yleiset lii-

Koiran saamat ruusukkeet jaetaan kehässä ja kaikki
erikoisnäyttelyn palkinnot jaetaan näyttelykehän
ulkopuolella omalla pisteellään. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.
TURVALLISUUS JA HYVÄT TAVAT
Kehän alkaessa pidäthän huolen, että sinua ja koiraasi ei jouduta odottamaan. Erkkarissa on tänä
vuonna ennätysmäärä irskejä ja koska olemme
ensimmäinen rotu kehässä, tulee meidän huomioida tuomarin muut arvosteltavat rodut meidän jälkeemme.
Vuonna 2020 COVID-19-pandemian vuoksi näyttelyssämme noudatetaan voimassa olevia Kennelliiton sekä Aluehallintoviranomaisen tapahtumalle
asettamia määräyksiä. Määräyksistä tiedotetaan
ennen näyttelyä Terrier Weekendin kotisivuilla.
HUOM! Mikäli yhteystietojasi ei ole näyttelyluettelossa, niin suosittelemme että ilmoittaudut kehän
vieressä olevaan telttaan siellä olevalle henkilölle.,
jotta mahdollisen korona-altistumisen sattuessa
tavoitamme kaikki näyttelyssä olleet henkilöt.
Pidetään terveys mielessä ja toimitaan turvallisesti.
Olettehan siis molemmat, koirasi ja sinä, terveitä
tapahtumaan tullessanne!
Alue tulee pitää siistinä, koirien jätökset tulee kerätä. Ota huomioon myös muut näytteilleasettajat:
kehien sisään- ja uloskäynnit vapaina ja asetetaan
teltat niille osoitetuille alueille. Kehien reunoilla ei
ole erillisiä penkkejä, joten otathan mukaan itsellesi retkituolin. Ota koirallesi rokotus- ja
rekisteröintitodistuksen lisäksi mukaan vesikuppi,
makuupaikka, näyttelytalutin sekä hakaneula tai
kuminauha numerolapun kiinnitystä varten.
TIEDUSTELUT
Ota yhteyttä ennen näyttelyä jäsensihteeri Anne
Tuuliseen irskierkkari2020@gmail.com tai
0407660041.
Toivotamme Sinulle ja irskillesi mukavaa erkkaria!
Suomen Irlanninterrierit ry
Näyttelytoimikunta 2020

AIKATAULU
KEHÄ 4, irlanninterrieri
Tuomari Kirsi Sainio, Suomi
Irlanninterrieri, pennut (ROP / VSP -pentu)
Irlanninterrieri, urokset
Irlanninterrieri, nartut
PARI
KASV
JÄLK
ROP-VET
ROP / VSP

Kpl
7
17
21

Alkamisaika
klo 9:30

NÄYTTELYALUEEN KARTTA

LISÄTIETOJA
Irskierkkarista: www.irlanninterrieri.fi
Terrier Weekend -tapahtumasta: www.terrierijarjesto.fi/terrier-weekend-2020
Koiranäyttelystä ja näyttelyn kulusta: www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/koiranayttelyt
Näyttelypäivänä tiedusteluihin vastaa Anne Tuulinen 0407660041.

TERVETULOA VIETTÄMÄÄN KANSSAMME ILOISTA NÄYTTELYPÄIVÄÄ!

Näyttelymme sponsorit:

Poikkeusjärjestelyt ja ohjeet

Näyttelyssä noudatetaan viranomaisten määräyksiä ja suosituksia sekä Kennelliiton ohjeita. Järjestelyihin voidaan joutua tekemään muutoksia, jos yleiset ohjeet ja määräykset muuttuvat. Mahdollisista muutoksista tiedotamme STJ:n nettisivuilla osoitteessa www.terrierijarjesto.fi ja Facebookissa www.facebook.com/STJry sekä
mahdollisuuksien mukaan osallistujille sähköpostitse.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Näyttelyyn osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, tapahtuman järjestäjät tai
näyttelyn toimihenkilöt tai ulkomuototuomarit eivät ole vastuussa mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan
sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Suosittelemme, että riskiryhmään kuuluva
henkilö ei osallistuisi näyttelyyn.
Näyttelyyn ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion,
jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.
Näyttelyalueelle ei saa saapua henkilö, joka on määrätty karanteeniin tai jonka on viranomaisten antamien ohjeiden
mukaan oltava omaehtoisessa karanteenissa esimerkiksi ulkomailla oleskelun tai altistusepäilyn vuoksi.
Näyttelyalueelle ei päästetä yleisöä. Mikäli et pysty esittämään koiraasi itse, tarvitset apua näyttelyyn saapumisen
kanssa tai mukanasi on lapsi, kerrothan tästä sisääntullessa. Mikäli kaikki näyttelypaikalla olleet henkilöt on myöhemmin tavoitettava esimerkiksi altistumisepäilyn ja siihen liittyvän tiedottamisen takia, oletetaan että kaikki paikalla
olleet tavoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä annettujen yhteystietojen kautta.
Pidetään turvavälit (vähintään 1-2 m) sisääntulossa, kehässä ja kehän laidalla, parkkipaikalla sekä kaikkialla muuallakin näyttelypäivänä. Isot luokat voidaan jakaa osiin, mikäli kaikki koirat eivät mahdu kehään turvaetäisyyksin yhtä
aikaa ja tuomari voi pyytää koiran esittäjää näyttämään koiran hampaat. Tuomari, toimihenkilöt ja näytteilleasettajat
eivät kättele. Huomioithan, että tuomaritelttaan eivät saa tulla muut kuin tuomari ja toimitsijat.
Huolehdi hyvästä käsihygieniasta! Näyttelypaikalla on käsidesiä tarjolla mutta jokaisen on hyvä varata mukaan oma
käsidesi, jotta se on aina saatavilla. Näyttelypaikalle on järjestetty useita käsienpesupisteitä, jotka on merkitty karttaan.
Suosittelemme, että ainakin koiran esittäjä käyttäisi maskia kehässä ja, että maskeja käytettäisiin muuallakin näyttelyalueella. Perehdy ennen näyttelyä maskin oikeaoppiseen käyttöön ja varaa niitä riittävä määrä näyttelyyn mukaan.
Huomioi, että maskiin liittyen voi tulla ennen näyttelyä viranomaisohjeita tai -määräyksiä, jotka velvoittavat sen käyttämiseen yleisötapahtumissa - siinä tapauksessa maskin käyttö on näyttelyssä pakollista.
Kun oman rotusi kehä on ohi, poistuthan paikalta, ellei koirasi jatka BIS-kehiin.
Jos THL:n tartuntaketjujen jäljittämistä tukeva Koronavilkku-mobiilisovellus on julkaistu näyttelyyn mennessä, suosittelemme sen käyttöönottoa ennen näyttelyä sekä käyttöä näyttelypäivänä.

