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Tervetuloa siperianhuskyjen erikoisnäyttelyyn 
Seinäjoelle, Kalajärven Matkailukeskuseen  

26.-27.9.2020! 
 
Arvoisa näytteilleasettaja  
Ohessa viitteellinen aikataulu ja yleistä infoa näyttelystä. Näyttelyyn on ilmoitettu 392 koiraa, 22 
kasvattajaryhmää ja 12 jälkeläisryhmää. Tuomareina toimivat Tuula Pratt ja Pekka Teini  
 
Aikataulu  
 
Lauantai  
KEHÄ 1  
Tuula Pratt  91  
Junioriluokka 31 09:30  
Nuorten luokka  11  
Avoin luokka  49  12:00 

KEHÄ 2  
Pekka Teini  90  
Pennut  21  09:45  
BIS-pentu  
Käyttöluokka  45  
Valioluokka     7  12:00  
Veteraaniluokka  17 

 
Parhaan uroksen valinta  
Molemmissa kehissä klo 11-12 välisenä aikana 30 min ruokatauko  
 
Sunnuntai  
 
KEHÄ 1  
Tuula Pratt  101  
Junioriluokka    42  08:30  
Avoin luokka    52  11:00  
Valioluokka      7  

KEHÄ 2  
Pekka Teini  110  
Nuorten luokka     20  08:45  
Käyttöluokka     51  
Veteraaniluokka     39  12:45  

 
Parhaan nartun valinta  
Molemmissa kehissä klo 10:30-11:30 välisenä aikana 30 min ruokatauko  
 
BIS kilpailut heti parasnarttu kilpailun jälkeen  
 
BIS-veteraani  Pekka Teini  
BIS-kasvattajaluokka  Pekka Teini  
BIS-jälkeläisluokka  Tuula Pratt  
BIS  Tuula Pratt  
 
Arvostelu alkaa kehissä lauantaina klo 9:30 ja sunnuntaina klo 8:30.  
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Viime hetken muistutusta kaikille näyttelyyn tuleville! 
 
Näyttelyalue 
Näyttelyyn ei saa tulla oireisena (yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja 
päänsärky). Portilla selvästi oireinen ihminen pysäytetään ja pääsy näyttelyalueelle estetään. 
Muistakaa turvavälit jonossa! 
Näyttelyalueella on useampi käsidesipiste, myös kehien läheisyydessä. 
 
 Lähikontaktia tulee välttää. Pidetään 1–2 metrin turvaväli henkilöiden välissä. Jokainen paikalle 
tuleva on vastuussa ylläpitämään turvavälejä! Myös teltta- ja häkkialueilla on muistettava 
turvaetäisyydet. 
 
 Hyvä käsihygienia estää koronatartuntoja. 
Näyttelypaikalla löytyy käsidesipisteitä. Käsienpesupaikka löytyy wc:stä. Muistetaan turvavälit myös 
wc:ssä! 
 
 Näyttelyalueella oltaessa suositellaan vahvasti kaikkia käyttämään kasvosuojia. 
Näyttelykehässä tulisi jokaisen koiran esittäjän käyttää kasvosuojaa, tämä edesauttaa tuomarin, 
kehäsihteereiden ja muiden esittäjien turvallisuutta. 
 
 Tapahtuma ei ole avoinna yleisölle (1 hlö/koira). 
 
 Mikäli näyttelyssä käyneiltä todetaan koronavirus tartunta, tekevät viranomaiset 
tartunnanjäljityksen muiden altistuneiden henkilöiden löytämiseksi. Jotta viranomaisten 
tartuntajäljitykset helpottuvat annamme heille ilmoittautumisen yhteydessä annetut yhteystiedot. 
 
 Suositellaan koronavilkun lataamista. Jokainen osallistuu näyttelyyn omalla vastuullaan. 
 
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. 
Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink. 
Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluksessa ostettuna on 2,99 € ja sen voi ostaa sovelluksen 
kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00. 
 
Ei pysäköintimaksua. 
 
Koirien jätökset ja muut roskat on kerättävä pois. 
 
Noudata turvallisuusohjeita, jotta kaikilla on mukava näyttelypäivä. Seuraa järjestäjien ohjeita 
pysäköinnissä ja telttojen ja häkkien sijoittelussa. 
 
Näyttelykehä 
 Tuomari, toimihenkilöt ja näytteilleasettajat eivät kättele. 
 Tuomaritelttaan eivät saa tulla muut kuin tuomari ja toimitsijat. Arvostelut on sähköisenä. 
 Isot luokat jaetaan osiin, mikäli kaikki koirat eivät mahdu kehään turvaetäisyyksin yhtä aikaa. 
 Tuomari voi halutessaan pyytää koiran esittäjää näyttämään koiran purennan. 
 
Muiden kuin ryhmäkilpailuihin osallistuvien suosittelemme poistumista näyttelyalueelta. 
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Näyttelypaikalla palvelee Ravintola Kalajärvi.  
Kahvio la-su 9.00-20.00  
Keittiö la-su 11.00-18.00.  
 
HUOM! Muista tilata annokset ennakkoon shserkkari2020@gmail.com 21.9.2020 mennessä!  
 
HAMPURILAISET  
 
Juustohampurilainen 8,50€  
Pekoni-koskenlaskijahampurilainen 9,50€  
Lasten hampurilainen 5€  
 
PIZZAT  
 
Kahdella täytteellä 8,50€  
Kolmella täytteellä 9,50€  
 
Lisätäyte 1,50€  
Valkosipuli 0,50€  
 
Täytevaihtoehdot: kinkku, tonnikala, salami, oliivi, katkarapu, herkkusieni. jauheliha, ananas, 
paprika, aurajuusto, kapris, jalapeno, tomaatti, persikka, kananmuna, feta, kebab, sipuli, 
suolakurkku, kana sekä anjovis.  
 
A LA CARTE ANNOKSENA  
Kanaa bearnaiskastikkeella, tikkkuperunat ja paahdetut juurekset 18€/annos  
 
Paikalla on molempina päivinä Siperianhuskyseuran tarvikevälitys ja muita myyntikojuja.  
Yleistä infoa tapahtumasta löydät internetsivuilta https://shserkkari20.weebly.com/ ja facebookista 
ryhmästä nimeltä Siperianhuskyjen Erikoosnäyttely 2020.  
 
Ilmoittautuminen, numerolaput ja rokotusten tarkastus  
 
Tämän kirjeen ohessa ovat koiriesi numerolaput.  
Numerolappuja on saatavissa myös näyttelyn toimistosta.  
Rokotustodistusten tarkistus tehdään pistokokein näyttelyalueella. Näyttelyalue aukeaa lauantaina 
klo 8:00 ja sunnuntaina klo 7:00. Koirien tulee saapuanäyttelypaikalle tuntia ennen ohjeellista 
arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään kello 12:00.  
 
Näyttelyn toimistosta voi ostaa näyttelyluettelon hintaan 5 € (etukäteen varanneille 3 €). Varaathan 
tasarahan (ei ole vaihtorahaa koronan takia).  
 
Koiran tulee olla rokotettu ja tunnistusmerkitty Suomen kennelliiton sääntöjen mukaisesti. 
Viimeisimmät määräykset löytyvät mm. Koiramme-lehdestä ja SKL:n nettisivuilta www.kennelliitto.fi.  
 
Tunnistusmerkintä  
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Mikäli 
koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava mukanaan 
lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole 
tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtumasta.  
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Antidoping-valvonta  
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia 
Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa 
www.kennelliitto.fi.  
 
Muista ottaa mukaasi koiran rekisteri-ja rokotustodistus. Numerolapun kiinnittämistä varten 
tarvitset hakaneulan tai numerolapun pidikkeen. Lisäksi mukaan kannattaa ottaa vesikuppi ja 
kakkapusseja.  
 
Huomioitavaa näyttelypaikalla  
- Noudatathan siisteyttä näyttelyalueella, kerää roskat ja koirien jätökset asianmukaisiin roskiksiin.  
- Mahdollisuus koirien ketjuttamiseen on rajallista. Esim. kaikilta asuntovaunupaikoilta ei löydy 
ketjuttamiseen sopivia puita tms.  
 
Huom!  
Ketjuttamisesta EI SAA aiheutua minkäänlaisia vaurioita esimerkiksi leirintäalueen nurmelle. Ketjua 
ei saa missään tapauksessa kytkeä suoraan puuta vasten. Käytä narua/liinoja tai pujota ketju suojan 
sisään. Kaikki ketjussa pidettyjen koirien mahdollisesti aiheuttamat jäljet tai vahingot ovat omistajan 
vastuulla ja johtavat korvausvaatimuksiin leirintäalueen taholta.  
 
- Näyttelypaikan läheisyydessä on vakituisia karavaanaripaikkoja, joten alueella on hiljaisuus klo 
22:00-7:00  
- Jokainen vastaa itsensä ja koiriensa mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta.  
 
Lisätietoja  
Linda Hautala 050 465 9410  
Minna Räsänen: 045 112 2482 
 
Majoitusvaraukset ja Tiedustelut:  
Loma-asunnot ja mökkimajoitus:  
Seinäjoen Matkailuyrittäjät: 040 684 22220  
 
Caravan -paikat:  
SF Caravan Seinäjoen seutu: 06 417 5602  
 
Lerintäalue:  
Ravintola Kalajärvi: 06 4289 300  
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Näyttelypaikan osoite on Kalajärventie 6, 61100 Seinäjoki (62.573059, 23.106562). Näyttelypaikan 
osoite löytyy esim. GoogleMapsista. Mikäli puhelimessasi on asennettuna esim. GoogleMaps, voit 
käynnistää navigoinnin myös Showlink appista (vaikka et ostaisikaan luetteloa sähköisenä). 


