
 

Tervetuloa Salukiviikonloppuun! 
 

Suomen Salukikerhon pääerikoisnäyttely lauantaina 15.6.2019 klo 9:30. 
Epävirallinen Saluki Show sunnuntaina 16.6.2019 klo 9:30. 

 
 
Oheisena koirasi näyttelynumero 
sekä näyttelyn luokkakohtaiset koi-
ramäärät. Kehien alkamisajat on 
merkitty aikatauluun. Otathan mu-
kaan koiran rekisterikirjan, rokotus-
todistukset, näyttelynumeron ja ha-
kaneulan numerolapun kiinnittä-
mistä varten. Muista myös koiran 
näyttelyremmi, makuualusta ja vesi-
kuppi! Koirien tulee saapua näyttely-
paikalle vähintään tuntia ennen arvi-
oitua arvosteluaikaa, kuitenkin vii-
meistään klo 12. 
 
Näyttelypaikka 
Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus 
Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki 
 
Pidetään alue siistinä ja korjataan 
koiriemme jätökset. Kakkapusseja 
saa tarvittaessa toimistoteltasta. 
 
Hinnat 
Sähköinen luettelo 2,99 € (vain eri-
koisnäyttelyssä) 
Painettu luettelo 4 € 
Pysäköinti ja sisäänpääsy ilmainen. 
 
Erikoisnäyttelyssämme on käytössä 
näyttelyluettelon ja näyttelyn tulos-
palvelun tuottava mobiilisovellus. So-
vellus on ladattavissa App Store- ja 
Google Play -sovelluskaupoista il-
maiseksi nimellä Showlink. Sähköi-
sen näyttelyluettelon hinta sovelluk-
sessa ostettuna on 2,99 € ja sen voi 
tilata ja maksaa sovelluksen kautta 
näyttelyä edeltävällä viikolla. Luet-
telo julkaistaan näyttelypäivän aa-
muna kello 6:00. 
 
Erikoisnäyttelyn tulokset ja arvoste-
lut ovat saatavilla sähköisesti välittö-
mästi arvostelun jälkeen. 
 
Tiedustelut 
Ilmoittautumisia koskevat tieduste-
lut: Pasi Soininen, p. 044 564 4995. 
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyt-
telypäivänä: Mari Riitinki, 
p. 044 533 1096 tai näyttelypaikalla 
Salukikerhon toimistoteltasta. 
 
Palkinnot 
Kaikki palkinnot jaetaan rotuke-
hässä. Palkintoja ei postiteta näytte-
lyn jälkeen. 
 

Rokotustodistusten tarkastus 
Jokaisesta koirasta on esitettävä ro-
kotustodistus näyttelyyn saavutta-
essa. Käythän näyttämässä rokotus-
todistukset Salukikerhon toimisto-
teltassa. Rokotustodistusten tarkas-
tus klo 8:30 alkaen. Tunnistusmer-
kinnät tarkistetaan pistokokein. 
 
Rokotusmääräykset 
Näyttelyssämme noudatetaan Suo-
men Kennelliiton hallituksen hyväk-
symiä rokotusmääräyksiä. Jos koi-
ran osallistuminen hylätään puut-
teellisten rokotusten takia, ilmoit-
tautumismaksua ei makseta takai-
sin. 
Penikkatautia vastaan koiran pitää 
olla rokotettu vähintään kaksi ker-
taa. Tehosterokotuksesta tulee ta-
pahtuman hetkellä olla kulunut vä-
hintään 21 vrk (kolmen viikon varo-
aika). Alle vuoden iässä annettu te-
hosterokotus on voimassa yhden 
vuoden. Vuoden iässä tai vanhem-
pana annetut tehosteet ovat voi-
massa ko. rokotteen valmisteyhteen-
vedon mukaisesti. 
Raivotautirokotus (rabies): Koiran 
ensimmäisestä raivotautirokotuk-
sesta tulee tapahtuman hetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (kolmen 
viikon varoaika). Alle vuoden iässä 
annettu rokotus on voimassa yhden 
vuoden. Vuoden iässä tai vanhem-
pana annetut rokotukset ovat voi-
massa ko. rokotteen valmisteyhteen-
vedon mukaisesti. 
Vanhentuneen penikka- ja raivo-
tautirokotuksen varoaika: Jos koi-
ran rokotus on vanhentunut, tulee 
rokotus kaikissa tapauksissa uusia 
vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa 
(kolmen viikon varoaika). Koira saa 
osallistua seuraavana päivänä varo-
ajan päättymisen jälkeen eli 22. 
päivä rokotuksesta. 
 
Tartuntatauteihin liittyviä 
muita määräyksiä 
Jos koira sairastuu penikkatautiin, 
tarttuvaan maksatulehdukseen, ken-
nelyskään tms. tarttuvaan hengitys-
tieinfektioon, parvovirusripuliin 
tms. tarttuvaan mahasuolikanavan 
tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä 
tapahtumassa ennen kuin se on ollut 
oireeton vähintään kaksi viikkoa. 
Sama rajoitus koskee myös saman 
talouden oireettomia koiria.  

Tunnistusmerkintä 
Tunnistusmerkintä on pakollinen 
Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, 
kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman 
järjestäjä tarkastaa tunnistusmer-
kinnän. Tunnistusmerkintä tarkas-
tetaan ensisijaisesti koiran rekisteri-
todistuksesta ennen arvostelua/suo-
ritusta. Mikäli koiralla on siru, jota 
yleisimmät lukulaitteet eivät tun-
nista, on koiran omistajalla oltava 
mukanaan lukulaite, joka kyseisen 
sirun pystyy lukemaan. Jos tarkas-
tuksessa löytyy koira, jota ei ole tun-
nistusmerkitty, tulee järjestäjän sul-
kea kyseinen koira pois tästä tapah-
tumasta. Epäselvä tatuointi tai toi-
mimaton mikrosiru estää koiran 
osallistumisen tapahtumaan. 
 
Antidoping-valvonta 
Suomen Kennelliiton valtuuston hy-
väksymät antidoping-säännöt ja do-
pingvalvonta koskee kaikkia Suo-
men Kennelliiton myöntämiä näyt-
telyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajan-
kohtaisinta tietoa osoitteessa 
www.kennelliitto.fi. 
 
Huomioithan, että... 
- Saluki Show’n Pari-, Pedigree-, Ju-

nior handler, Senior handler sekä 
Lapsi & koira -kilpailuun voi il-
moittautua paikan päällä toimisto-
teltassa lounastaukoon saakka. Il-
moittautumismaksu 5 €. 

- Kerhon tarvikemyynti on paikalla 
molempina päivinä, la klo 10–16 ja 
su klo 10–14. 

- HVK:n buffa on auki molempina 
päivinä. 

 
Järjestäjä Suomen Salukikerho ry. 
 
 

 



 
Suomen Salukikerhon pääerikoisnäyttely, lauantai 15.6.2019, arvostelu alkaa klo 9:30. 

 
KEHÄ 1 – UROKSET, 89 
Jenny Macro 
Pikkupentuluokka ................. 3 
Pentuluokka .......................... 2 
Junioriluokka ...................... 14 
Nuorten luokka ..................... 6 
Avoin luokka ....................... 15 
Käyttöluokka ......................... 6 
LOUNASTAUKO 
Valioluokka ......................... 29 
Veteraaniluokka .................. 14 
 

KEHÄ 2 – NARTUT, 82 
Juan Carlos Vasconsellos 
Pikkupentuluokka ................. 6 
Pentuluokka .......................... 1 
Junioriluokka ...................... 11 
Nuorten luokka ................... 10 
Avoin luokka ....................... 22 
LOUNASTAUKO 
Käyttöluokka ......................... 4 
Valioluokka ......................... 17 
Veteraaniluokka .................. 11 
 
Paras Uros ja Paras Narttu -ke-
hät aloitetaan heti, kun mo-
lempien kehien laatuarvostelut 
ovat valmiit. 
 

LOPPUKILPAILUT 
 
BIS-liikkeet – Juan Carlos Vasconsellos  
BIS-pää – Jenny Macro 
BIS-sileä – Jenny Macro 
BIS-käyttö – Juan Carlos Vasconsellos 
BIS-pentu – Juan Carlos Vasconsellos 
BIS-veteraani – Jenny Macro 
BIS-kasvattaja – Jenny Macro 
BIS-jälkeläisluokka – Juan Carlos Vasconsellos 
 
BEST IN SHOW – Juan Carlos Vasconsellos 

 
 
 
 

Suomen Salukikerhon Saluki Show, sunnuntai 16.6.2019, arvostelu alkaa klo 9:30. 
 
KEHÄ 1 – UROKSET, 64 
Juan Carlos Vasconsellos 
Pikkupentuluokka .................. 2 
Pentuluokka ........................... 2 
Junioriluokka ......................... 7 
Nuorten luokka ...................... 7 
Avoin luokka .......................... 9 
Käyttöluokka .......................... 4 
Valioluokka .......................... 16 
Senioriluokka ....................... 10 
Veteraaniluokka ..................... 3 
Kotikoiraluokka ..................... 4 
LOUNASTAUKO 

KEHÄ 2 – NARTUT, 53 
Jenny Macro 
Pikkupentuluokka .................. 6 
Pentuluokka ........................... - 
Junioriluokka ......................... 6 
Nuorten luokka ...................... 9 
Avoin luokka .......................... 9 
Käyttöluokka .......................... 2 
Valioluokka ......................... 13 
Senioriluokka ......................... 6 
Veteraaniluokka ..................... 3 
Kotikoiraluokka ..................... - 
LOUNASTAUKO 
 
Tauon aikana käydään 

Lapsi ja koira -kilpailu 
Junior handler 
Senior handler 

Tuomarina Mari Rihkajärvi 
 
Paras Uros ja Paras Narttu -ke-
hät aloitetaan heti lounastauon 
jälkeen. 
 

LOPPUKILPAILUT 
 
Näyttelyn vanhimman uroksen ja nartun palkitseminen 
 
BIS-sileä – Juan Carlos Vasconsellos 
BIS-desert bred – Jenny Macro 
BIS-particolour – Juan Carlos Vasconsellos 
Parikilpailu – Jenny Macro 
BIS-kasvattaja – Juan Carlos Vasconsellos 
BIS-jälkeläisluokka – Jenny Macro 
Pedigree-kilpailu – Jenny Macro 
BIS-kotikoira – Juan Carlos Vasconsellos 
BIS-pentu – Jenny Macro 
BIS-juniori – Jenny Macro 
BIS-nuori – Jenny Macro 
BIS-avoin – Juan Carlos Vasconsellos 
BIS-käyttö – Jenny Macro 
BIS-valio – Juan Carlos Vasconsellos 
BIS-seniori – Juan Carlos Vasconsellos 
BIS-veteraani – Juan Carlos Vasconsellos 
 

BEST IN SHOW – Jenny Macro 

 
 

 


