Tervetuloa Suomen Terrierijärjestön
erikoisnäyttelyyn!
Perinteinen Terri-Eri on jälleen käsillä; tänä vuonna osana
terrieriyhdistysten yhteistä Terrier Weekend -tapahtumaa.
Näyttelyyn on ilmoitettu yli 850 koiraa! Pandemian takia
näyttelyssä on erikoisjärjestelyjä, joista on kerrottu
seuraavalla sivulla. Tutustu ohjeisiin tarkasti - yhdessä
teemme tapahtumasta turvallisen meille kaikille!
Aikataulu ja sijainti
Näyttelypaikka on Hakunilan Urheilupuisto, Luotikuja 2,
Vantaa. Oheisena koirasi näyttelynumero sekä näyttelyn
aikataulu, josta selviävät arvioidut arvosteluajat. Arvostelu
kehissä aloitetaan klo 10 tai klo 11 riippuen kehästä.
Näyttelyalue avataan klo 09.00. Koirien tulee saapua
näyttelypaikalle vähintään 30 minuuttia ennen rodulle
annetun arvosteluajan alkamista. Rodun arvostelua ei
aloiteta ennen aikataulussa ilmoitettua kellonaikaa. Jos
tarkkaa aloitusaikaa ei rodullesi aikataulusta löydy, niin
arviolta tuomarit arvostelevat noin 15 koiraa tunnissa.
Poikkeustilanteesta johtuen arvosteluissa voidaan joutua
pitämään normaalia enemmän taukoja esim. lounaan takia.
Yleistä näyttelystä
Näyttelykehät sijaitsevat ulkona. Syyskuussakin aurinko voi
paistaa lämpimästi, joten koiria ei saa jättää autoon.
Pystytäthän teltat ja häkit kehän ympärillä olevan uloimman
nauhan ulkopuolelle, jotta kehien ympärille jää kulkutila.
Yleisen turvallisuuden vuoksi ja mahdollisia
hälytysajoneuvoja varten näyttelyalueen käytävät ja
pelastustiet täytyy jättää vapaiksi koirahäkeistä ja teltoista.
Muistathan ottaa mukaan koiran rekisterikirjan,
rokotustodistuksen ja näyttelynumeron sekä hakaneulan sen
kiinnittämistä varten. Pidä näyttelyalue siistinä! Tupakointi on
sallittu vain siihen osoitetulla paikalla.
Tiedustelut
Anne Eriksson (p. 040 561 4689, anne.eriksson@elisanet.fi)
TAI Anu Ahlroos-Lehmus (p. 040 751 0604,
ahlrooslehmusanu@gmail.com). HUOM! Näyttelypäivänä
tiedustelut vain puhelimitse.
Sähköiset arvostelut ja luettelo
Näyttelyssä on käytössä sähköiset arvostelut. Arvostelu
lähetetään ilmoittajan sähköpostiin ja on luettavissa
jalostustietojärjestelmästä https://jalostus.kennelliitto.fi,
Showlinkin tulospalvelusta sekä mobiililuettelosta. Paperisia
arvosteluita ei jaeta. Näyttelyssä on käytössä mobiililuettelo,
joka ladataan App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista
ilmaiseksi nimellä Showlink. Sähköisen näyttelyluettelon
hinta on 2,99 € ja sen voi ostaa viikkoa ennen näyttelyä.
Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00 ja voit
seurata siitä näyttelyn kulkua myös etänä. Painettuja
luetteloita myydään palkintojenjakopisteellä, hinta 5 euroa.

Palkinnot ja lisäkilpailut (parikilpailua ei järjestetä)
Koiran saamat ruusukkeet jaetaan kehässä ja
tavarapalkinnot palkintojenjakopisteessä. Palkintoja ei
postiteta jälkikäteen. Näyttelyssä palkitaan myös näyttelyyn
ensimmäisenä ilmoitettu koira, näyttelyn vanhin koira ja
eniten kasvattejaan mukaan saanut kasvattaja. Näyttelyssä
ei tänä vuonna järjestetä parikilpailua. Parikilpailuun oli
ohjelmistovirheen takia mahdollista ilmoittautua ennakolta
mutta kilpailua ei järjestetä koronan aiheuttaman
poikkeustilanteen takia.
Rokotukset ja tunnistusmerkintä
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n
tunnistusmerkintä- ja rokotusmääräyksiä sekä
dopingsääntöjä (www.kennelliitto.fi). Typistetyt koirat eivät
saa osallistua näyttelyyn. 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.
Tuomarimuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarimuutoksia
(* merkki edessä) matkustusrajoituksien ja joidenkin rotujen
suuren koiramäärän vuoksi. Jos haluat peruuttaa koirasi
ilmoittautumisen tuomarimuutoksen takia, postita
peruutusilmoitus viimeistään 30.8.2020 osoitteella TerriERI2020, Kurkirinne 4, 02970 ESPOO. Liitä mukaan koiran
numerolappu, maksajan tiedot sekä pankkitilin numero.
Maksupalautukset käsittelemme näyttelyn jälkeen.
Vähennämme ilmottautumismaksusta pankki- ja
toimistokuluina 5 euroa.
Pysäköinti, luettelot ja sisäänpääsy
Pysäköinti on maksuton oheiseen karttaan merkityillä
pysäköintialueilla. Pysäköintialueiden ulkopuolella
pysäköitäessä on huomioitava yleiset liikennesäännöt.
Näyttelytoimikunta ei vastaa mahdollisista
pysäköintivirhemaksuista. Sisäänpääsymaksua ei ole.
Näyttelyalueella on kahvila ja myyntikojuja, joissa
suositellaan käytettäväksi korttimaksua.
Tervetuloa mukaan Terri-Eriin!
STJ-FTO Ry:n Näyttelytoimikunta

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.

Peruutus tuomarimuutoksen vuoksi
Peruutan koirani ilmoittautumisen Terri-Eri -näyttelyyn
tuomarimuutoksen vuoksi (merkitty aikatauluun * tai ** -merkillä).
Huom. postita viimeistään 30.8.2020 (postileima).
Koiran nimi
___________________________________________________
Maksamani ilmoittautumismaksu
___________________________________________________
Tilinumero
___________________________________________________
Saaja
___________________________________________________
Päiväys ja allekirjoitus
___________________________________________________

Postita tämä sivu ja koiran numerolappu osoitteeseen Terri-Eri 2020,
Kurkirinne 4, 02970 ESPOO. Näyttelytoimikunta palauttaa
ilmoittautumismaksu neljän viikon kuluessa näyttelystä. Vähennämme
ilmottautumismaksusta käsittelykulut 5 euroa.

Terri-ERI 6.9.2020 aikataulu
KEHÄ 1
Mari Pajaskoski ............................................................................................ 63
*jackrussellinterrieri ..........................................................................................55
- pennut .............................................................................................................10
- urokset .............................................................................................................21
- nartut ...............................................................................................................24
*sealyhaminterrieri ............................................................................................6
*ceskyterrieri .....................................................................................................2

11.00

13.00
14.45

KEHÄ 2
Maija Mäkinen ............................................................................................. 63
*staffordshirenbullterrieri .................................................................................41
- pennut .............................................................................................................7
- urokset .............................................................................................................15
- nartut ...............................................................................................................19
** amerikanstaffordshirenterrieri, pennut ........................................................8
** manchesterinterrieri, pennut .......................................................................9
** australianterrieri, pennut ..............................................................................5

10.00

11.30
12.45

KEHÄ 3
Elina Haapaniemi.......................................................................................... 44
*bedlingtoninterrieri ..........................................................................................17
walesinterrieri ....................................................................................................4
** bullterrieri .....................................................................................................10
** kääpiöbullterrieri, pennut .............................................................................7
*lakelandinterrieri .............................................................................................6

10.00
11.15
12.00
12.30

KEHÄ 4
Tuula Savolainen .......................................................................................... 67
*borderterrieri ...................................................................................................34
- pennut .............................................................................................................4
- urokset .............................................................................................................11
- nartut ...............................................................................................................19
*norfolkinterrieri ...............................................................................................14
*norwichinterrieri ..............................................................................................19

10.00

11.15
12.30

KEHÄ 5
Marja Talvitie ............................................................................................... 75
yorkshirenterrieri ...............................................................................................1
englanninkääpiöterrieri .....................................................................................37
- pennut .............................................................................................................3
- urokset .............................................................................................................13
- nartut ...............................................................................................................21
dandiedinmontinterrieri ....................................................................................14
biewerterrieri .....................................................................................................3
** vehnäterrieri .................................................................................................13
saksanmetsästysterrieri .....................................................................................3
** kerrynterrieri .................................................................................................4

10.00

11.00
12.30
13.30

KEHÄ 6
Tanya Ahlman-Stockmari ............................................................................. 78
parsonrussellinterrieri........................................................................................65
- pennut .............................................................................................................8
- urokset .............................................................................................................22
- nartut ...............................................................................................................35
skyenterrieri .......................................................................................................13

10.00

12.00
14.30

KEHÄ 7
Goran Gladic................................................................................................. 82
*australianterrieri, ei pennut .............................................................................53

10.00

- urokset .............................................................................................................26
- nartut ...............................................................................................................27
* kääpiöbullterrieri, ei pennut ...........................................................................29

12.00
13.45

KEHÄ 8
Kirsi Sainio .................................................................................................... 82
*cairnterrieri ......................................................................................................24
*brasilianterrieri ................................................................................................24
*manchesterinterrieri, ei pennut.......................................................................34
- urokset .............................................................................................................9
- nartut ...............................................................................................................25

10.00
12.00
13.45

KEHÄ 9
Matti Luoso, ................................................................................................ 74
*glen of imaalinterrieri (harjoitusarvostelija Anneli Pukkila) ............................43
- pennut .............................................................................................................2
- urokset .............................................................................................................20
- nartut ...............................................................................................................21
*irlanninterrieri ..................................................................................................31
- pennut .............................................................................................................2
- urokset .............................................................................................................11
- nartut ...............................................................................................................18

10.00

11.30
12.45

KEHÄ 10
Jetta Tschokkinen ......................................................................................... 89
*sileäkarvainen kettuterrieri..............................................................................21
*karkeakarvainen kettuterrieri ..........................................................................31
- pennut .............................................................................................................5
- urokset .............................................................................................................11
- nartut ...............................................................................................................15
*airedalenterrieri ...............................................................................................18
*amerikankarvatonterrieri .................................................................................10
*amerikankääpiökettuterrieri ............................................................................4
*amerikanrottaterrieri .........................................................................2
*tenterfieldinterrieri ..........................................................................................3

10.00
11.30

12.15
13.30
14.30

KEHÄ 11
Jouko Leiviskä .............................................................................................. 77
*skotlanninterrieri .............................................................................................23
*valkoinen länsiylämaanterrieri.........................................................................24
*silkkiterrieri ......................................................................................................30
- urokset .............................................................................................................13
- nartut ...............................................................................................................17

10.00
11.30
13.00

KEHÄ 12
Karin Bergbom ............................................................................................. 80
*amerikanstaffordshirenterrieri, ei pennut .......................................................80
- urokset .............................................................................................................31
- nartut ...............................................................................................................49
*Pandemiasta johtuva tuomarimuutos KOIRAMME-lehden ilmoitukseen
**Kehäkohtaisesta koiramäärästä johtuva tuomarimuutos
Ryhmäkilpailut alkavat n. klo 16. Ryhmien järjestys voi muuttua
BIS-pentu
BIS-kasvattaja
BIS-juniori
BIS-jälkeläinen
BIS-käyttöterrieri
BIS-veteraani
BIS

Karin Bergbom
Jetta Tschokkinen
Kirsi Sainio
Goran Gladic
Matti Luoso
Tanya Ahlman-Stocmari
Marja Talvitie

10.00
12.00

