
     Lämpimästi tervetuloa Bernhardinkoirayhdistys ry:n 

erikoisnäyttelyyn Hollolan Messilään lauantaina 13.8.2022.  
 

Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu ja koirasi näyttelynumero. Ota mukaasi 

numeron lisäksi koiran rekisteripaperi ja rokotustodistus. Muista myös numeron kiinnittämistä 

varten ottaa mukaan hakaneula, numerotasku tms. 

Varaathan koirallesi mukaan kestävän pannan ja näyttelyhihnan kehää varten. Näin ei synny 

vaaratilanteita kunnollisilla varusteilla.  

KEHÄ 1 
Tuomari Marjo Järventölä, Suomi                   58 

• bernhardinkoira, pitkäkarvainen …..  30 

pennut ………………………………………….    4         10:00 

urokset …………………………………………   13 

nartut …………………………………………..   13 

 

• Lounastauko 

 

• bernhardinkoira, lyhytkarvainen …... 28      12:30 

pennut …………………………………………    5 

urokset ………………………………………..   10 

nartut ………………………………………….    13 

 

• Loppukilpailut: Paras pää, Paras väri, Paras liikkuja, BIS-pentu, BIS-juniori, BIS-veteraani, 

BIS-kasvattajaluokka, BEST IN SHOW (BIS). 

• Paras pää, Paras väri, Paras liikkuja- kilpailuun tuomari jakaa laatuarvostelun yhteydessä 

lipukkeen, jolla koira on oikeutettu kilpailemaan. 

 

 

 

 
 

 

 



Erikoisnäyttely järjestetään Messilän laskettelukeskuksessa, johon osoite on Messiläntie 308, 

15980 Hollola. Tavaroiden purkupaikka sijaitsee lähellä näyttelykehää, mutta autoille on varattu 

paikoitusalue, jonne ne pitää sen jälkeen siirtää välittömästi turvallisuussyistä. Ilmainen 

parkkeeraus ja sisäänpääsy. Paikalle voi saapua klo 8:00 alkaen. Alueelle on jaettu jätesäkkejä, 

joten roskat ja koirien jätökset on laitettava niihin.  

 

Näyttelykehä on hiekkakenttä, johon voit ottaa mukaan koiralle makuualustan/häkin sekä 

näyttelyteltan. Muista myös vesikuppi! Teltan pystytystä varten kannattaa ottaa mukaan vasara 

kiinnikkeitä varten, koska hiekkapohja voi olla kova. Teltoille on varattu oma alue.  

 

Näyttelyalueella on erillinen valokuvauspiste, missä kaikkien osallistuvien koirien toivotaan käyvän 

näyttelyn aikana. Ota tällöin koiran numero mukaasi. Valokuvia otetaan myös kehässä 

sijoittuneista. Valokuvia voidaan käyttää yhdistyksen lehdessä, www-sivuilla ja sosiaalisessa 

mediassa. Palkinnot jaetaan kehässä sijoitusten yhteydessä. 

Paikalla on yhdistyksen tarvikemyynti ja terveysrahaston tuotteet myynnissä. Tulethan ostoksille ja 

tuet Bernhardinkoirayhdistystä rotumme vuoksi! Maksutavat käteinen ja SumUp-korttimaksu. 

 

Saapuessasi näyttelyyn, hae veloituksetta luettelo ja osallistumislahjasi kyltillä merkatulta teltalta.  
 

Valitettavasti Christofer Habig joutui perumaan tulonsa näyttelyymme. Mikäli koiranomistaja 

haluaa tästä johtuen peruuttaa koiransa osallistumisen näyttelyyn, on siitä ilmoitettava kirjallisesti 

viimeistään 10.8.2022 päivätyllä kirjeellä (postileima) osoitteella: Erikoisnäyttely 2022, Virpi 

Salminen, Haikulantie 177, 16310 Virenoja. 

Liitä mukaan numerolappu, kuitti maksusta ja tilinumero, johon rahat palautetaan. 

Ilmoittautumismaksu palautetaan täysimääräisenä niille, jotka ovat maksaneet koiransa ennen 

varalla olevan tuomarin julkaisemista (27.6.2022 klo 17:46 ). 

Koirien rokotustodistukset ja tunnistusmerkinnät tarkastetaan pistokokein (ks. oheinen 

Kennelliiton ohje rokotuksille). 

            Koirien rokotusmääräykset: 

Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton rokotusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuksen lisäksi 

myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toimii virallisena rokotustodistuksena kotimaisissa 

koiranäyttelyissä- ja kokeissa. Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa, että 

rokotusmääräyksiä on noudatettu. Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksiselitteiset 

tunnistustiedot sekä koiralle annetun rokotteen valmisteyhteenvedon mukainen rokotuksen 

viimeinen voimassaolopäivä. Mikäli osallistuminen estyy rokotusten/tunnistusmerkinnän 

puutteiden vuoksi, ei ilmoittautumismaksua palauteta. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, 

tulee sillä olla voimassa seuraavat rokotukset; 

• Penikkatauti-,parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotus: Koiran pitää olla 

rokotettu penikkatautia, parvovirusripulia ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan vähintään 

kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21vrk 



(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus on voimassa yhden 

vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen 

valmisteyhteenvedon mukaisesti.  

• Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman 

hetkellä olla kulunut vähintään 21vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu 

rokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut rokotukset ovat 

voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 

Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja tarttuvan maksatulehdusrokotuksen varoaika: Jos 

koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21vrk ennen 

tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira saa osallistua 

seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta. 

 

Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä: 

Jos koira sairastuu penikkatautiin-, parvovirusripuliin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään 

tms. hengitystie- tai mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen 

kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden 

oireettomia koiria. 

Loistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa. 1.1.2001 

jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin. 

 

Antidopingvalvonta ja tunnistusmerkintä: 

Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia 

Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa 

www.kennelliitto.fi 

Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 

Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmerkinnän pistokokein. 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. Epäselvä tatuointi tai toimimaton 

mikrosiru estää koiran osallistumisen. 

Messilän ravintola Bistro on käytössä tapahtuman ajan kahvilana. Jos haluat ruokailla siellä, 

ruokavaraukset pitää tehdä 11.8. mennessä.  

• Aamiainen 10€/henkilö ja tarjoillaan näyttelypäivänä klo 7.30-10.00. 

• Kotiruokalounas 13,50€/henkilö ja tarjoillaan kehätauolla klo 11.30-12.30. 

Myös majoitusten varaukset 29.7.mennessä koodilla ” Näyttely 2022” soittamalla  03 86011 tai 

sähköpostilla messila@messila.fi 

TIEDUSTELUT: Ilmoittautumisia koskevat  tiedustelut  Showlink Oy ( arkisin klo 11-17) , p. (09) 

88730320 tai sähköpostilla info@showlink.fi 

Muut tiedustelut (myös näyttelypäivänä): Virpi Salminen, virpi.salminen@gmail.com tai p. 040 

1567066  tai Tiina Morri p. 050 3647560 

http://www.kennelliitto.fi/
mailto:messila@messila.fi
mailto:info@showlink.fi
mailto:virpi.salminen@gmail.com


           

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


