
Tervetuloa Skotlannininterrierikerhon erikoisnäyttelyyn la 31.7.2021!

Näyttely pidetään Espoon Marketanpuistossa. Marketanpuisto sijaitsee Espoossa Kehä III:n 
vieressä Röylän ja Järvenperän liittymien välissä. Puiston osoite on Pehtorinkuja 3, 02940 Espoo 
(https://www.marketanpuisto.fi/).

Näyttelyyn on ilmoitettu 60 skottia. Tuomarimme on Juha Palosaari. 

Aikataulu
klo 9.00 Saapuminen näyttelyyn

klo 10.00 Näyttely avataan ja arvostelu alkaa

Pennut 1
BIS-pentu

Urokset 26
Junioriluokka 8
Nuorten luokka 2
Avoin luokka 6
Valioluokka 8
Veteraaniluokka 2

Tauko, jonka aikana arvostellaan Lapsi ja koira -kilpailu. Tuomarina Hilde 
Fredriksson. Ilmoittautuminen paikan päällä butiikkiin.

klo 12.30 Nartut 33
Junioriluokka 12
Nuorten luokka 3
Avoin luokka 7
Valioluokka 8
Veteraaniluokka 3

BIS-kilpailut:

BIS-juniori
BIS-nuori
BIS-veteraani

Kasvattajaluokka
Jälkeläisluokka
BIS

KEHÄ, TELTAT: Näyttelykehä on tänä vuonna poikkeuksellisesti isolla nurmialueella 
parkkipaikalta tultaessa vasemmalla, kahvilaa vastapäätä. Uusi alue ei ole niin varjoisa kuin se 
missä aiemmin olemme olleet, mutta siihen mahtuu turvaetäisyyksien edellyttämä isompi kehä ja 
teltat turvavälein. Telttojen väliin on jätettävä 1,5 metrin turvaväli.



ROKOTUS: Näyttelyssämme on käytössä Suomen Kennelliiton rokotusmääräykset. Näyttelyssä ei 
ole erillistä rokotustentarkastuspistettä, vaan koirien rokotustodistukset tarkistetaan pistokokein.

NÄYTTELYLUETTELO, ARVOSTELUT: Näyttelyssä on käytössä Showlink-mobiilisovelluksen 
mobiililuettelo, ks. https://www.showlink.fi/show/koiranayttelypalvelut/mobiililuettelo/. Painetun 
luettelon voi ostaa butiikista (3 €). Arvostelut tallennetaan sähköisesti. Tallennettu arvostelu 
lähetetään ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen ja se näkyy myös Showlinkin tulospalvelussa ja 
Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä. Arvostelut lähetetään koiran arvostelun päätyttyä, kun koira
on osallistunut rotuarvostelussa kaikkiin kilpailuihin, joihin sillä on tuloksensa perusteella oikeus 
osallistua. 

KOIRAN HYVINVOINTI: Muista varmistaa koirasi hyvinvointi näyttelypäivänä. Varsinkin 
lämpimänä tai kuumana päivänä koirasi riittävä juomaveden saanti ja suoran auringonpaisteen 
välttäminen on huomioitava. Ethän jätä koiraasi paistumaan kuumaan autoon!
Muista kerätä koirasi jätökset.

Muista ottaa mukaan koiran rekisterikirja, rokotustodistukset, näyttelynumero ja -hihna, 
makuualusta, hakaneula numerolappua varten sekä vesikuppi. 

SKOTTIBUTIIKKI: Skottibutiikki on perinteisesti paikalla, kuten muinakin vuosina. Butiikista 
voit hankkia yhtä ja toista skotteihin liittyvää tavaraa. Varaa käteistä rahaa mukaan. Ja jos satuit 
unohtamaan koirasi näyttelynumeron kotiin, voit pyytää uuden butiikista. 
Butiikin yhteydestä löydät myös ARPAJAIS-pisteen, jossa hienot palkinnot odottavat voittajiaan.

KAHVILA-RAVINTOLA: Marketanpuiston kahvila-ravintola on kesätauon jälkeen avattu meitä 
varten, joten käykää hyödyntämässä heidän palvelujaan. Ravintolassa voi lounastaa sekä ostaa 
pitkin päivää kahvia, virvokkeita ja muuta purtavaa: https://www.premiumcatering.fi. Ravintola 
avaa ovensa klo 10.00, wc-tilat ovat kuitenkin auki jo klo 09.00. Rakennuksen ulkoseinästä 
sisäänkäynnin vierestä löydät myös vesipisteen.

PÄIVÄLLINEN NÄYTTELYN PÄÄTTEEKSI: Näyttelyn jälkeen on mahdollisuus jäädä 
rupattelemaan näytteilleasettajien ja tuomarin kanssa näyttelyalueen ravintolan kabinettiin. 
Ravintolassa on mahdollista syödä salaattipäivällinen (salaatti, leipä ja jälkiruoka, jotka leipää 
lukuunottamatta ovat laktoosittomia ja gluteenittomia). Varaa oma salaattisi (10 €/hlö) 
sähköpostitse (arja.tuuliniemi@sci.fi) viimeistään perjantaina 23.7.2021 ja maksa ruokailu 
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kerhon tilille: FI9380002205814592.

KORONAINFO: 
Älä saavu paikalle jos olet sairas tai epäilet tartuntaa.
Vältä kättelyä ja lähikontakteja, huolehti käsihygieniasta. Näyttelyalueella on käsihuuhdetta käsien 
desinfiointia varten. Käsienpesumahdollisuus on kahvila-ravintolan wc:ssä. 
Näyttelykehässä maskisuositus.
Tuomari voi halutessaan pyytää koiran esittäjää näyttämään koiran purennan. 
Tuomaritelttaan eivät saa tulla muut kuin tuomari ja toimitsijat. 
Isot luokat voidaan jakaa osiin, mikäli kaikki koirat eivät mahdu kehään turvaetäisyyksin yhtä 
aikaa.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!!

Näyttelyä ovat olleet toteuttamassa kanssamme:



KORSO


