
TERVETULOA MÄYRÄKOIRIEN RYHMÄNÄYTTELYYN 

Kiitos ilmoittautumisesta näyttelyymme ja tervetuloa Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskukseen 

Helsinkiin mäyräkoirien ryhmänäyttelyyn. Näyttelyn järjestää Helsingin Seudun Mäyräkoirakerho –

Helsingforsnejdens Taxklubb. Tämä kirje sisältää tärkeää tietoa onnistuneeseen näyttelypäivään, 

joten toivomme Sinun tutustuvan tähän huolella. 

Liikenneyhteydet ja pysäköinti 

Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus sijaitsee Vanhan Tuusulantien varrella, näyttelypaikan osoite 

on Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki. 

Näyttelypaikalle on hyvät julkiset bussiyhteydet mm. Helsingin keskustasta. Aikataulut ja reitit 

löydät osoitteesta: www.hsl.fi 

Pysäköinti näyttelyalueen välittömässä läheisyydessä on maksuton. 

Ajo-ohjeet 

Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksen osoite on Tuomarinkyläntie 1, Helsinki.  

Pohjoisesta tultaessa ajetaan Tuusulantietä (tie nro 45) Helsinkiin ja käännytään liittymästä 

Tammisto-Tapaninkylä. Liittymän jälkeen käännytään valoista vasemmalle suuntaan Paloheinä-

Tuomarinkylä. Jatketaan Paloheinä-Tuomarinkylä –suuntaan suoraan opasteiden mukaan. Kun 

oikealla näkyy iso sininen kyltti: Tuomarinkylä, käännytään vasemmalle.  

Etelästä tultaessa ajetaan Tuusulantietä ja käännytään liittymästä Tuomarinkylä - Itä-Pakila - 

Paloheinä. Ajetaan liikenneympyrästä toisesta ulosmenosta Tuomarinkylää kohti. Vinttikoirakeskus 

on heti oikealla. 

 

Asuntoautot 

Näyttelyalueen parkkipaikalla yöpyminen on kielletty. 

Näyttelynumerot ja sisäänpääsy 

Oheisena koirasi näyttelynumero. Oheisesta aikataulusta näet arvioidun rotukohtaisen 

arvosteluaikataulun. Koirien on tultava paikalle vähintään tuntia ennen rodun arvioitua 

arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään klo 13.  

Emme peri sisäänpääsymaksua emmekä veloita pysäköinnistä. Myös näyttelyyn osallistumattomat 

”turistikoirat” ovat tervetulleita näyttelyalueelle, kunhan rokotukset ovat kunnossa ja 

rokotustodistus mukana. 

Luettelo ei sisälly ilmoittautumismaksuun, luettelo maksaa 3 €. 

Näyttelyssämme on käytössä sähköisen näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava 

mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play- sovelluskaupoista nimellä 

”Showlink”. Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluskaupassa on 2,99 €. Luettelo julkaistaan 

näyttelypäivän aamuna kello 6.00. 

http://www.hsl.fi/


KEHÄ 1 RING 1   

mäyräkoirien mittaus Measurement of Dachshunds  09:45 

Gaby Syz, Sveitsi Gaby Syz, Switzerland 94  

mäyräkoira, lyhytkarvainen Dachshund, Standard Smooth-
haired 

14 10:00 

mäyräkoira, kääpiömäyräkoira 
lyhytkarvainen 

Dachshund, Miniature Smooth-
haired 

8  

mäyräkoira, kaniinimäyräkoira 
lyhytkarvainen 

Rabbit Dachshund, Smooth-
haired 

4  

mäyräkoira, pitkäkarvainen Dachshund, Standard Long-
haired 

6 11:30 

mäyräkoira, kääpiömäyräkoira 
pitkäkarvainen 

Dachshund, Miniature Long-
haired 

19  

mäyräkoira, kaniinimäyräkoira 
pitkäkarvainen 

Rabbit Dachshund, Long-haired 3  

mäyräkoira, karkeakarvainen Dachshund, Standard Wire-
haired 

28 13:15 

mäyräkoira, kääpiömäyräkoira 
karkeakarvainen 

Dachshund, Miniature Wire-
haired 

10  

mäyräkoira, kaniinimäyräkoira 
karkeakarvainen 

Rabbit Dachshund, Wire-haired 2  

 

Loppukilpailut (BIS, BIS-veteraani ja BIS-kasvattaja) alkavat arviolta klo 16. Muut kuin rotunsa 

parhaat koirat, rotunsa parhaat veteraanit ja ROP-kasvattajaryhmiin kuuluvat koirat voivat poistua 

näyttelypaikalta yksilöarvostelun päätyttyä.  

Rokotusmääräykset ja tunnistusmerkintä 

Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton rokotus- ja tunnistusmerkintämääräyksiä. 

Näyttelyyn saapuessa jokaisesta koirasta on esitettävä rokotustodistus. Näyttelyyn osallistuvien 

koirien on myös oltava tunnistusmerkittyjä, joko mikrosirulla tai tatuoinnilla. Rokotustodistusten 

tarkastus alkaa klo 8.30. Rokotustodistusten ja tunnistusmerkintöjen tarkastus on sisäänpääsyn 

yhteydessä. Näyttelyn aikana paikalla on eläinlääkäri. Näyttelytoimikunta ei palauta 

näyttelymaksua, jos koira hylätään rokotusten tarkastuksessa puutteellisten tai vanhentuneiden 

rokotusten takia. Rokotusmääräykset löytyvät osoitteesta http://www.kennelliitto.fi/koiran-

omistaminen/koiran-rokotusmaaraykset 

Antidoping-valvonta 

Pyydämme näytteilleasettajia ottamaan huomioon, että noudatamme Suomen Kennelliiton 

antidoping-sääntöjä. Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, 

kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteesta 

http://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/anti-doping 

 

 

http://www.kennelliitto.fi/koiran-omistaminen/koiran-rokotusmaaraykset
http://www.kennelliitto.fi/koiran-omistaminen/koiran-rokotusmaaraykset
http://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/anti-doping


Palkinnot ja käännöspalvelu 

Kaikki rotukohtaiset palkinnot saa numerolappua vastaan palkintopisteestä. Palkinnot ovat 

noudettavissa näyttelypäivänä klo 17.30 asti ja niitä ei postiteta jälkikäteen. Käännösapua voi 

kysellä näyttelyn toimistosta. 

Teltat ja turvallisuus 

Näyttelyalueella tupakointi on ehdottomasti kielletty, alueen aitojen sisäpuolella ainoa sallittu 

tupakointipaikka on ruokalarakennuksen edessä olevalla hiekka-alueella (erikseen merkitty). 

Teltoissa sisällä tupakoiminen ja muu avotulen teko on ehdottomasti kielletty. Myös koirahäkkien 

sijoittelussa on otettava yleinen viihtyvyys ja turvallisuus huomioon. Järjestäjän antamia ohjeita 

häkkien ja telttojen sijoittelusta tulee noudattaa. KOIRIA TAI TELTTOJA EI SAA KIINNITTÄÄ 

JUOKSURATAA KIERTÄVÄÄN AITAAN. Aidan päällä ei saa myöskään istua, siihen ei saa nojata, eikä 

juoksuradalla saa kävellä tai viedä sinne koiria. 

Kehän sijainti ja varustus 

Kehä sijaitsee ulkona nurmikentällä. Sää saattaa olla arvaamaton, joten varustauduthan sopivin 

jalkinein ja vaihtelevan sään edellyttämin varustein.  

Ryhmäkilpailut 

Arvostelun jälkeen voivat poistua kaikki muut paitsi rotunsa parhaat koirat, rotunsa parhaat 

veteraanikoirat sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat. Näyttelyssä jaetaan 

myös HSMK ry:n näyttelykiertopalkintoja. 

Näyttelyalueen palvelut 

Näyttelyalueella toimii kanttiini. Alueella ei ole pankkiautomaattia. 

Muuta huomioitavaa 

Ota mukaan ainakin hakaneula tms. numerolapun kiinnitystä varten, näyttelyhihna ja vesikuppi. 

Näyttelyalueen siisteys on jokaisen näytteilleasettajan vastuulla. Muistathan huolehtia siitä, että 

korjaat koirasi jätökset, karvat ja muut roskat välittömästi pois. Aurinkoisella säällä ei koiria saa 

missään tapauksessa jättää autoon! Valvomme tämän ohjeen toteutumista.  

 

Näyttelypäivän aikana käänny tarvittaessa toimiston henkilökunnan puoleen. 

Toivotamme kaikille mukavaa näyttelypäivää ja reilua kennelhenkeä! 

Ilmoittautumisiin liittyvät ja muut näyttelyyn liittyvät tiedustelut: nayttely@hsmk.fi tai p. 

0407451235/Emmi Savolainen 

Näyttelymme kotisivut ovat osoitteessa www.hsmk.fi/rn2019 
 

mailto:nayttely@hsmk.fi
http://www.hsmk.fi/rn2019

