
Kettuterriereiden 
erikoisnäyttely 
Parkano 8.7.2016. 
 
Tervetuloa erikoisnäyttelyyn! 
Ohessa on näyttelyn arvioitu 
aikataulu sekä koiran näyttelynumero. 
Otathan mukaan näyttelyyn koiran 
rekisterikirjan, rokotustodistuksen, 
näyttelynumeron ja hakaneulan 
numerolapun kiinnittämistä varten. 
Muista myös koiran näyttelyhihna, 
makuualusta ja vesikuppi. 
Muistathan myös kerätä koirien 
jätökset koko näyttelypaikalta. 
Kakkapusseja on jaossa 
rokotustentarkastuspisteessä. 
Noudatahan myös yleistä siisteyttä; 
roskat roskiksiin. 
 
Näyttely järjestetään Parkanossa, 
Vahojärven leirikeskus. Osoite: 
Vahojärventie 828, 39700 Parkano 
 

Näyttelyn nettisivut löytyvät 
osoitteesta: 
www.ryhmikset.com/kettuterrieri/ 
 
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 
9.00. Koirien tulee saapua 
näyttelypaikalle vähintään tuntia 
ennen arvioitua aikataulua.. 
 
Tiedustelut 
Virve Sipola virve.sipola (at) gmail.com. 
Iltaisin 044-58 33 143, jätä vastaajaan viesti 
tarvittaessa, tai tekstiviestillä. 
 
Rokotusohjeet 
Jos koiran osallistuminen hylätään 
puutteellisten rokotusten takia, ei 
ilmoittautumismaksua makseta takaisin. 
 

 
 
 
Penikkatautirokotus 
Koiran on oltava rokotettu vähintään kaksi kertaa 
penikkatautia vastaan ja toisesta rokotuskerrasta 
(tehosteesta) tulee olla kulunut vähintään kaksi viikkoa, 
jotta koira saa osallistua näyttelyihin tai kokeisiin. 
Mikäli koiran penikkatautirokotus on 
vanhentunut, se tulee uusia viimeistään kaksi viikkoa 
ennen näyttelyä tai koetta (kahden viikon varoaika). 
 
Rabiesrokotus 
Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee olla 
kulunut vähintään kaksi viikkoa, jotta koira saa 
osallistua näyttelyihin tai kokeisiin. Mikäli koiran 
raivotautirokotus on vanhentunut, tulee se uusia 
viimeistään kaksi viikkoa ennen näyttelyä tai koetta 
(kahden viikon varoaika). 
 

Tartuntataudit 
Jos koira sairastuu penikkatautiin, 
tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. 
tarttuvaan hengitystieinfektioon, 
parvovirusripuliin tms. tarttuvaan 
maha-suolikanavan tulehdukseen, ei se saa osallistua 
näyttelyyn ennen kuin se on ollut 
oireeton vähintään kaksi viikkoa. 
Samaa rajoitusta suositellaan myös 
saman talouden oireettomille koirille. 
Loistartunnat on myös hoidettava 
ennen näyttelyyn osallistumista. 
 
Antidoping –valvonta 
Suomen Kennelliiton valtuuston 
hyväksymät antidoping –säännöt ovat 
astuneet voimaan 1.1.2007. 
Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen 
Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, 
kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta 
tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi 
 
 
 

 
 



Muuta tärkeää 
1.1.2001 alkaen tunnistusmerkintä (joko 
Indexel- tai Datamars-mikrosiru tai tatuointi) 
on pakollinen Kennelliiton virallisissa 
näyttelyissä, kokeissa ja 
kilpailuissa 
 
Valokuvaus 
Näyttelyssä erillinen valokuvauspiste, 
voittaneiden lisäksi luokkasijoittuneet 
kuvataan, otathan numerolapun mukaan 
kuvauspisteeseen! 
. 

Luettelo 
Maksaa 2e, otathan tasarahan mukaasi! 
 
 
Palkinnot 
Muistathan huolehtia, että saat koirasi sijoituksen 
mukaiset palkinnot näyttelystä mukaasi. Palkintoja ei 
postiteta jälkikäteen. 

 

 

Aikataulu 
KLO. 9.00  Rokotuksentarkastus alkaa. 
KLO. 10  Erikoisnäyttely alkaa. Arvostelu noin 20 koiraa / tunti. 
 
Ruokailutauko järjestetään urosten pu/luokkien päätyttyä, noin klo12 Ruokailu kestää 1h.Ruokailu täytyy varata 
etukäteen. 
 

KEHÄ 1 

Junior Handler-kilpailu Mariikka Ala-Maakala 

10-13v 3 kilpailijaa ja 14-17v 4 kilpailijaa 

 

Karkeakarvainen kettuterrieri Vladimir Hutecka, 

Tsekki 

pentu uros 1 

pentu narttu 1 

jun urokset 5 

nuo urokset 1 

avo urokset 6 

käy urokset 4 

val urokset 6 

vet urokset 3  

jun nartut 5 

nuo nartut - 

avo nartut 7 

käy nartut 3 

val nartut 6 

vet nartut 2 

 

KEHÄ 2 

Sileäkarvainen kettuterrieri Iveta Nováková, Tsekki 

pentu uros 1 

pentu narttu 2 

jun urokset 4 

nuo urokset 8 

avo urokset 7 

käy urokset 3 

val urokset 5 

vet urokset 5 

jun nartut 8 

nuo nartut 1 

avo nartut 8 

käy nartut 3 

val nartut 12 

vet nartut 2 

jälkeläisryhmät 3 

kasvattajaluokat 6 

 

jälkeläisryhmät 2 

kasvattajaluokat 3 

 

 

Loppukilpailut:  paras juniori, veteraani ja jälkeläisryhmä: Vladimir Hutecka 

paras pentu, käyttökoira, kasvattajaryhmä ja näyttelyn paras: Iveta Nováková 
 

 


