
Järjestäjä: Suomen Terrierijärjestö ry.

Tervetuloa näyttelyymme!
Toivotamme sinut tervetulleeksi Suomen Terrierijärjestön 70-vuotisjuh-
lanäyttelyyn Terri-Eriin Hakunilan Urheilupuistoon Vantaalle. Näytte-
lyymme on ilmoitettu 917 koiraa.

Oheisena koirasi näyttelynumero sekä näyttelyn aikataulu, josta selviä-
vät arvioidut arvosteluajat. Koirat, jotka eivät osallistu ryhmäkilpailui-
hin, saavat poistua arvostelun jälkeen.

Näyttelyssä on parikilpailu, johon voit ilmoittautua ilmaiseksi näytte-
lyn toimistossa. Parikilpailuun osallistuvien koirien tulee olla ilmoitettu 
näyttelyyn. Koirien tulee olla saman omistajan tai kasvattajan
saman rotuisia koiria. 

Näyttelyssämme on myös lelukoirakilpailu. Paikalla on myös lainakoi-
ria niitä tarvitseville. Ilmoittautumiset näyttelypaikalla palkintojenjako-
pisteessä kello 12.30 mennessä.

Yleistä näyttelystä
Näyttelykehät sijaitsevat ulkona. Elokuun lopun sää saattaa olla arvaa-
maton ja kostea, joten varustauduthan sään edellyttämillä jalkineilla ja 
oikealla vaatetuksella. Huomioithan, että koska aurinko voi paistaa läm-
pimästi, koiria ei saa missään tapauksessa jättää autoon.

Pystytäthän teltat ja häkit kehän ympärillä olevan uloimman nauhan 
ulkopuolelle, jotta kehien ympärille jää kulkutila. Yleisen turvallisuuden 
vuoksi ja mahdollista hälytysajoneuvoliikennettä varten näyttelyalueen
käytävät ja pelastustiet täytyy jättää vapaiksi koirahäkeistä ja teltoista. 
Epäselvissä tilanteissa käänny näyttelyn järjestelyhenkilöstön puoleen.

Näyttelyalue avataan kello 07.30. Koirien tulee saapua näyttelypaikal-
le vähintään 1 tunti ennen rodulle annetun arvosteluajan alkamista. Jos 
tarkkaa aloitusaikaa ei omalle rodullesi aikataulusta löydy, niin arviolta
tuomarit arvostelevat noin 15–18 koiraa tunnissa. Muistathan ottaa mu-
kaan näyttelyyn koiran rekisterikirjan, rokotustodistukset, näyttelynu-
meron ja hakaneulan numerolapun kiinnittämistä varten. Autathan pitä-
mään näyttelyalueen siistinä!
Huom! Nurmialueella on tupakointi kielletty.
Näyttelypaikka on Hakunilan Urheilupuisto, Luotikuja 1, Vantaa.
Porvoon moottoritietä tultaessa lähde Kehä III:a länteen, kaikilta muilta 
sisääntuloteiltä Kehä III:a itään. Kehä III:lta käänny liittymästä HAKUNI-
LAN suuntaan ja aja Hakunilantietä ohi valo-ohjatun risteyksen, jossa
opaste URHEILUPUISTO. Seuraa opasteita urheilupuiston pysäköinti-
alueelle

Tuomarimuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarimuutoksia (*-merkki
rodun edessä). Mikäli et halua esittää koiraasi näyttelyssä tuomarimuu-
toksen vuoksi postita oheinen peruutuslipuke viimeistään 23.8. (postilei-
ma).

Rokotukset ja ja tunnistusmerkintä
Rokotukset tarkistetaan sisääntulossa klo 7.30 alkaen. Näyttelyyn tulta-
essa on esitettävä koiran rokotustodistus, myös koirasta, joka ei osallistu 
itse näyttelyyn. Näyttelyssämme noudatetaan Kennelliitto ry:n tunnis-
tusmerkintä- ja rokotusmääräyksiä sekä dopingsääntöjä (www.kennel-
liitto.fi /FI/Nayttelyt/Koiranayttelysaantoja/). Typistetyt koirat eivät saa 
osallistua näyttelyyn. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru 
estää koiran osallistumisen tapahtumaan. Näyttelytoimikunta ei suo-
rita takaisin ilmoittautumismaksua, mikäli koira hylätään puutteellisten 
rokotuksien vuoksi.

Palkinnot
Koiran saamat palkinnot ovat noudettavissa palkintojen jakopisteestä 
koiran arvostelulipuketta vastaan. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.
Näyttelyssä palkitaan myös näyttelyyn ensimmäisenä ilmoitettu koira, 
näyttelyn vanhin koira ja eniten kasvattejaan näyttelyyn mukaan saanut 
kasvattaja.

Pysäköinti, luettelot ja sisäänpääsy
Pysäköinti on maksullinen ns. lähiparkissa (hiekkakenttä), 5 euroa, muut 
parkkialueet ovat maksuttomia. Liikenteenohjaajat opastavat vapaille 
paikoille. Pysäköintialueiden ulkopuolella pysäköitäessä on syytä ottaa
huomioon yleiset liikennesäännöt. Näyttelytoimikunta ei vastaa mahdol-
lisista pysäköintivirhemaksuista.

Luetteloita on myytävänä sisääntulon yhteydessä 5 euron hintaan. Si-
säänpääsymaksua ei Terri-Eriin ole.
Näyttelyalueella on kahvila sekä myyntikojuja. Varaathan käteistä rahaa 
mukaan, sillä lähimmälle pankkiautomaatille on matkaa ja kaikilla myy-
jillä ei välttämättä ole pankkikortinlukijaa.

Puhelintiedustelut
Ilmoittautumisia sekä kasvattaja- ja jälkeläisluokkia koskevat tiedustelut 
Showlink Oy (ark. klo 11–17) puh. 09 8873 0320 tai e-mail: info@showlink.fi 
Ennen näyttelyä:
Anne Eriksson 040 561 4689 sekä Eine Tahko 0500 478 020 
näyttelypäivänä näyttelyn toimisto:
050 555 4240/Eija tai 050 531 3085/Carita

Tervetuloa mukaan Terri-Eriin!
STJ-FTO ry:n näyttelytoimikunta

PERUUTUS TUOMARINMUUTOKSEN VUOKSI 
Peruutan koirani ilmoittautumisen Terri-Eri -koiranäyttelyyn tuomarinmuutoksen vuoksi  
(merkitty aikatauluun *-merkillä) ja liitän mukaan koirani numerolapun sekä maksukuitin. 
Huom. postita viimeistään 23.8.2017

Koiran rotu • Dog’s breed ______________________________________________

Koiran nimi • Dog’s name ______________________________________________

Maksamani ilmoittautumismaksu • Entry fee _______ €

Tilinumero • Account number___________________________________________

Saajan nimi • Owner’s name: ____________________________________________

Osoite • Address  _____________________________________________________

Päiväys  ja allekirjoitus • Date and signature: _______________________________

Laita kuoreen tämä sivu numerolapun ja kuitin kera ja postita osoitteella:
Terri-Eri 2017/ Eija Jantunen, Luhtimäki 3 C 1, 01660 Vantaa
Näyttelytoimikunnan on palautettava ilmoittautumismaksu neljän viikon kuluessa näyttelyn päättymisestä ja 
palautuksesta on oikeus vähentää käsittelykulut. 



Arvioitu arvosteluaikataulu
KEHÄ 1  
Matti Luoso ................................................................................ 79
Harjoitusarvostelija Nina Janger: skyenterrieri ............................  
* vehnäterrieri (pennut) ............................................................... 4 10:00
* borderterrieri (pennut) .............................................................. 8 
amerikankarvatonterrieri ............................................................. 6 
* irlanninterrieri (pennut) ............................................................ 1 
saksanmetsästysterrieri ................................................................. 2 
* norfolkinterrieri (pennut) ......................................................... 3 
skyenterrieri .................................................................................47 11:30
- pennut .......................................................................................... 5 
- urokset ........................................................................................19 
- nartut ..........................................................................................23 
* parsonrussellinterrieri (pennut) ............................................... 3 
* glen of imaalinterrieri (pennut) ................................................ 1 
* norwichinterrieri (pennut) ........................................................ 4 

KEHÄ 2  
Anthony McCann, United Kingdom......................................... 57
bullterrieri ....................................................................................37 10:00
- pennut .......................................................................................... 2 
- urokset ........................................................................................11 
- nartut ..........................................................................................24 
kääpiöbullterrieri .........................................................................20 12:15

KEHÄ 3  
Anthony Osborn, United Kingdom .......................................... 68
cairnterrieri ..................................................................................68 10:00
- pennut .......................................................................................... 6 
- urokset ........................................................................................29 
- nartut ..........................................................................................33 12:00

KEHÄ 4  
Charlott Sandberg, Sweden ....................................................... 97
norwichinterrieri (ei pennut) ....................................................20 09:00
staff ordshirenbullterrieri (ei pennut) ........................................77 10:15
- urokset ........................................................................................34 
- nartut ..........................................................................................43 

KEHÄ 5  
Marie Carlsson, Sweden ............................................................ 88
norfolkinterrieri (ei pennut) ......................................................10 09:00
parsonrussellinterrieri (ei pennut) ............................................25 
borderterrieri (ei pennut) ...........................................................53 11:00
- urokset ........................................................................................25 
- nartut ..........................................................................................28 

KEHÄ 6  
Gabriela Van Ruiten Hajnova, Czech Republic ........................ 92
australianterrieri ..........................................................................10 09:00
ceskyterrieri ..................................................................................17 
jackrussellinterrieri .....................................................................49 10:30
- pennut .......................................................................................... 5 
- urokset ........................................................................................16 
- nartut ..........................................................................................28 
sealyhaminterrieri ......................................................................... 7 
valkoinen länsiylämaanterrieri .................................................... 9 

KEHÄ 7  
Piergiorgio Lievore, Serbia ....................................................... 74
Harjoitusarvostelijat Eytan Hendel ja Satu Ylä-Mononen: amerikanstaf-
fordshirenterrieri ..............................................................................  
* staff ordshirenbullterrieri (pennut) .........................................19 10:00
amerikanstaff ordshirenterrieri ..................................................55 11:00
- pennut ........................................................................................14 
- urokset ........................................................................................17 
- nartut  .........................................................................................24 

KEHÄ 8  
Max King, United Kingdom ...................................................... 87
airedalenterrieri (ei pennut)....................................................... 21 09:00
walesinterrieri ................................................................................ 8 

bedlingtoninterrieri (ei pennut) ................................................23 10:45
dandiedinmontinterrieri (ei pennut) .......................................... 7 
lakelandinterrieri .........................................................................11 
skotlanninterrieri (ei pennut) ....................................................17 

KEHÄ 9  
Jennifer Kealy, Ireland ............................................................... 97
glen of imaalinterrieri (ei pennut) ............................................33 09:00
- urokset ........................................................................................14 
- nartut ..........................................................................................19 
vehnäterrieri (ei pennut) ............................................................43 11:00
- urokset ........................................................................................18 
- nartut ..........................................................................................25 
irlanninterrieri (ei pennut)......................................................... 21 

KEHÄ 10  
Gerhard Pöllinger, Austria ........................................................ 92
manchesterinterrieri ...................................................................32 09:00
- pennut .......................................................................................... 7 
- urokset ........................................................................................14 
- nartut ..........................................................................................11 
englanninkääpiöterrieri ..............................................................41 11:00
- pennut .......................................................................................... 8 
- urokset ........................................................................................14 
- nartut ..........................................................................................19 
brasilianterrieri ............................................................................16 
amerikankääpiökettuterrieri ........................................................ 3 

KEHÄ 11  
Cindy Pettersson, Sweden ......................................................... 84
* bedlingtoninterrieri (pennut) ................................................... 5 10:00
* dandiedinmontinterrieri (pennut) ........................................... 1 
* karkeakarvainen kettuterrieri .................................................15 
* sileäkarvainen kettuterrieri ....................................................... 7 
* kerrynterrieri .............................................................................12 
* skotlanninterrieri (pennut) ....................................................... 2 12:15
* airedalenterrieri (pennut) .......................................................... 3 
* yorkshirenterrieri ......................................................................16 
* silkkiterrieri ...............................................................................23 

Huom! Päivitetty kehäkartta 24.8.


