
 
TERVETULOA IRLANNINTERRIERIEN  

ERIKOISNÄYTTELYYN 14.8.2022! 

 
Näyttelypaikkana toimii Ruissalon Jalkapallokenttä 
Turussa osoitteessa Pikku-Pukintie 57. Aikataulu ja 
näyttelyalueen kartta löytyvät tämän kirjeen ala-
osasta. Arvostelu alkaa klo 11.00. Saavuthan pai-
kalle hyvissä ajoin. Huomioithan tilanteessa poik-
keusjärjestelyjen tuomat mahdolliset muutokset. 
Irskit arvostelee tuomari Kari Järvinen, Suomi. 

Erikoisnäyttelymme on samalla yhdistyksen 35.vuo-

tis juhlanäyttely.  

SAAPUMINEN JA ROKOTUSTEN TARKASTUS 
Näyttelypaikalla on eläinlääkäri, joka tarkistaa roko-
tukset. Ota mukaan koirasi rekisteri- ja rokotusto-
distukset, sekä numerolappu. Rokotusten tarkastus 
alkaa klo 10.00. Noudatamme Kennelliiton rokotus-
määräyksiä, joten huolehdithan, että koirasi on asi-
anmukaisesti rokotettu. Varoajat voi tarkistaa Ken-
nelliiton verkkosivuilta.  
 
Rokotukset tarkistetaan pistokokein ja koiran roko-
tustodistus on esitettävä pyydettäessä. Epäselvä ta-
tuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osal-
listumisen tapahtumaan. Mikäli koira hylätään 
puutteellisten tunnistusmerkinnän tai rokotuksien 
vuoksi, ilmoittautumismaksua ei palauteta. 
 

ANTIDOPING-VALVONTA  

Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät anti-

doping-säännöt ovat astuneet voimaan 1.1.2013. 

Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton 

myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 

RUOKAILU ja WC- tilat  

Näyttelyalueella ei ole mahdollista ostaa juomia tai 

syötävää. Muutaman kilometrin säteellä löytyy kui-

tenkin useita ruokapaikkoja.  

Näyttelyn loputtua yhdistys tarjoaa kakkukahvit! 

Alueelta löytyy Baja-maja.  

LIPUT JA LUETTELO 
Pysäköinti on maksuton ja mahdollista lain sallimilla 
alueilla. Vuorikodille tarkoitetuille pysäköintipai-
koille EI SAA PYSÄKÖIDÄ.  Pysäköintialueet kyltite-
tään. Pysäköintialueiden ulkopuolella pysäköitäessä 
on huomioitava yleiset liikennesäännöt. Näyttely-
toimikunta ei vastaa mahdollisista pysäköintivirhe-
maksuista. 
  
Sisäänpääsymaksua ei ole. Luettelo on maksuton ja 
sen saa kehän laidalta koiran numerolappua vas-
taan. Käytössä on myös sähköinen luettelo, joka löy-
tyy Showlink-sovelluksesta. Sähköisen luettelon 
hinta on 2,99 euroa.  
 
Koiran saamat ruusukkeet jaetaan kehässä ja kaikki 
erikoisnäyttelyn palkinnot jaetaan näyttelykehän ul-
kopuolella omalla pisteellään. Osallistumislahjan  
Palkintoja ei postiteta jälkikäteen. 
 
 
 
TURVALLISUUS JA HYVÄT TAVAT 
Kehän alkaessa pidäthän huolen, että sinua ja koi-
raasi ei jouduta odottamaan.  
 
Pidetään terveys mielessä ja toimitaan turvallisesti. 
Olettehan siis molemmat, koirasi ja sinä, terveitä 
tapahtumaan tullessanne! 
  
Alue tulee pitää siistinä, koirien jätökset tulee ke-
rätä. 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 sitryerkkari@gmail.com tai 0407660041. 

Toivotamme Sinulle ja irskillesi mukavaa erkkaria! 

Suomen Irlanninterrierit ry 

Näyttelytoimikunta 2022

 

mailto:sitryerkkari@gmail.com


AIKATAULU 

KEHÄ ulkona, nurmi 

Tuomari Kari Järvinen, Suomi Kpl Alkamisaika 

Irlanninterrieri, pennut (BIS1 / BIS2 -pentu) 4 klo 11:00 

Irlanninterrieri, urokset 9  

Irlanninterrieri, nartut 18  

JUN ja VET BIS1 JA 2     

PARI   

JÄLK 1  

KASV     4  

BIS1 / BIS2   

 

NÄYTTELYALUEEN KARTTA    

Näyttelyalue on merkattu keltaisella. Paikalta löytyy jalkapallokenttä. Alueen alla oleville teille voi pysä-

köidä tien reunaan. Huomioikaa vielä, ettei Vuorikodille tarkoitetulle pysäköintipaikoille saa pysäköidä. 

 

 

LISÄTIETOJA  

Irskierkkarista: www.irlanninterrieri.fi 

Koiranäyttelystä ja näyttelyn kulusta: www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/koiranayttelyt 

Näyttelypäivänä tiedusteluihin vastaa Anne Tuulinen 0407660041. 

 

TERVETULOA VIETTÄMÄÄN KANSSAMME ILOISTA NÄYTTELYPÄIVÄÄ!  

 

  



Näyttelymme sponsorit:  

 

 

 

 


