
Tervetuloa basenjien erikoisnäyttelyyn 16.-17.6.2018 

Kiljavalle! 
 

Kiitos ilmoittautumisesta Suomen Basenjit ry:n 

erikoisnäyttelyyn. Tämä kirje sisältää tärkeää tietoa 

onnistuneeseen näyttelypäivään, joten toivomme Sinun 

tutustuvan tähän huolella.  
 

Tuomari: Marianne Klinkowski, USA (kennel Naharin) 
 
Näyttelypaikka  

Erikoisnäyttely pidetään sisätiloissa Kiljavan opiston 

liikuntahallissa. 

Kiljavanrannassa on mahdollisuus yöpymiseen, mutta 

koirahuoneita on hyvin rajallinen määrä. Huonevaraukset 

suoraan Kiljavanrantaan: kiljavanranta@kiljavanranta.fi. 

Lemmikit ovat sallittuja, huoneet ovat vaatimattomia mutta 

siistejä. Hinnat: 80€/2hlö huone/yö, 68€/1hlö huone/yö. 

Hinta sisältää aamiaisen. Lemmikkilisä 20€/huone/viipymä. 

Hotellin vastaanotto suljetaan perjantaina klo20. Jos et ehdi 

paikalle siihen mennessä, ota yhteyttä Helena Järvelin p. 040 

656 5025 tai basenji.show@gmail.com. Lisätietoja näyttelypaikasta öydät 

www.kiljavanranta.fi.  

 

Huolehdi näyttelypaikan siisteydestä, korjaa myös ulkoa jätökset kakkapusseihin.  

 

Ajo-ohjeet  

Osoite: Kotorannantie 49, 05250 Kiljava.  
 

Kiljavanranta sijaitsee Nurmijärven Kiljavalla, 

Rajamäen ja Röykän välisen tien varrella. 

Rajamäeltä näyttelypaikalle on 

opasteet. 

 

Helsingin suunnasta tullessa perille pääset 

ajamalla Hämeenlinnan moottoritietä [E12] 

Nurmijärven liittymään, siitä Nurmijärven ohi 

Rajamäkeen ja Rajamäen risteyksestä 

vasemmalle noin 5 km, tai Hämeenlinnan 

moottoritietä [E12] Klaukkalan liittymään, siitä 

Klaukkalan läpi Röykkään ja rautatien ylittävän 

sillan jälkeisestä risteyksestä oikealle noin 5 

km. Opiston tienhaarassa olevat viitat ohjaavat 

sinut perille. 

 

Pohjoisesta Hämeenlinnan moottoritietä 

[E12] Hangon liittymään, Hangon tieltä [VT25] 

vasemmalle Rajamäkeen ja 

Rajamäen risteyksestä oikealle noin 5 km. 

Opiston tienhaarassa olevat viitat ohjaavat 

sinut perille. 

 
Numerolappu ja sisäänpääsy  

Ohessa on koirasi numerolappu, jolla saat näyttelyluettelon ja osallistumislahjan. Koirien 

kanssa sisäänkäynti alaovesta (EI liikuntasalin ovi). Seuraa opasteita talon päädyn ympäri, 

liikuntasalin ovesta koirat eivät saa mennä sisään, vasta seuraavasta ovesta. 
Kaikkien rokotukset tarkastetaan ja rokotustarkastuksessa eläinlääkärille tulee esittää yhtä 

aikaa sekä rekisteri- ja rokotustodistus että itse koira. Koirien tulee olla paikalla vähintään 



tuntia ennen ohjeellista arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään klo 12. Näyttelypaikan portit 

avataan klo 8.00, jolloin rokotustodistusten tarkastus alkaa. Näyttelyssä on eläinlääkäri 

paikalla klo 12 asti.  

 

Rokotusmääräykset ja tunnistusmerkintä  

Kaikkien näyttelypaikalle tuotavien koirien on oltava rokotettu Kennelliiton voimassaolevien 

rokotusmääräysten mukaisesti ja koirien on muutoinkin täytettävä em. ohjeessa 

tartuntatautien leviämisen varalta annetut määräykset. Kaikkien näyttelypaikalle tuotavien 

koirien on oltava myös tunnistusmerkitty Kennelliiton voimassaolevien 

tunnistusmerkintämääräysten mukaisesti. Voimassaolevat rokotus- ja tunnistusmerkintäohjeet 

löydät osoitteesta www.kennelliitto.fi. 
Muista ottaa rekisteri- ja rokotustodistukset mukaan!  

 
Antidoping  

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. 
 
Ilmoittautumismaksun palauttaminen  

Puutteellisten rokotusten tai tunnistusmerkintöjen vuoksi hylätyn koiran ilmoittautumismaksua 

ei palauteta.  
 
Ruokailut  

Lounasta tarjolla hotellin ravintolassa hintaan 13,50€/hlö. 

 

Lauantai-iltana saunaan ja grillaamaan 

Rantasauna on varattu lauantai-iltana saunomiseen basenjilaisille klo 19-21. Kokoonnumme 

yhteiseen grilli-iltaan klo 19. 

Osallistumismaksu 8 € maksetaan yhdistyksen tilille FI84 1458 3000 0233 73 viimeistään 

12.6. Etukäteisilmoittautuminen 12.6. mennessä Hami Porkka hami.porkka@gmail.com p. 050 

3543 678. Osallistumismaksuun sisältyy sauna ja pientä purtavaa (makkara, salaattia). Tuo 

muut haluamasi grillattavat ja juomat tullessasi. 

 

Arpajaiset ja tarvikemyynti 

Järjestämme perinteiset arpajaiset kattamaan osan näyttelyn kuluista. Otathan käteistä 

mukaan ja osallistut arpajaisiin ☺. Näyttelyssä on myös yhdistyksen tarvikemyynti. Muista 

varata lompakkoon arpajaisia ja tarvikemyyntiä varten riittävästi käteistä!  

 

Valokuvaus 
Voittajat valokuvataan kehän päätyttyä palkintojen ja tuomarin kanssa. Pentujen 

valokuvaus lounastauolla, urokset PU-kehän jälkeen lauantaina ja nartut sekä erikoisluokat 

BIS-kehän jälkeen sunnuntaina. Myös kiertopalkintojen voittajat kuvataan! 

 

Kiertopalkinnot  

Mikäli hallussasi on kiertopalkinto(ja) viime vuodelta, niin toimita se näyttelypaikalle ennen 

näyttelyn alkamista lauantaina. Ilmoita kiertopalkintovastaavalle etukäteen 

hami.porkka@gmail.com tai p. 050 3543 678.  

 

Pystytys- ja purkutalkoot  

Näyttelytoimikunta toivottaa apukädet tervetulleiksi järjestelytehtäviin niin perjantai-illaksi 

kuin sunnuntaiksi näyttelyn päätyttyä. llmoittaudu 12.6 mennessä Ari Ruotsalaiselle joko 

ap.ruotsalainen@gmail.com tai p. 050 3078 360. 

 

Tiedustelut  

Tiedustelut Helena Järvelin, p. 040 6565 025 tai basenji.show@gmail.com.  

http://www.kennelliitto.fi/


AIKATAULU 
 

Aikataulu on ohjeellinen. Huolehdi, että olet ajoissa paikalla.  
 

Tuomari: Marianne Klinkowski, USA  

 

Näyttelypaikan portit avataan ja rokotustodistusten tarkastus alkaa molempina päivinä  

klo 8.00. 

 
pe 15.6.2018 

klo 17.30 pystytystalkoot alkavat 

 

la 16.6.2018 

klo 10.00 pennut (19) 

~klo 12.00 pentujen valokuvaus ja 

lounastauko 

~klo 13.00 urokset (33) 

~klo 16.00 arvostelu päättyy, urosten 

valokuvaus 

 

19.00 Rantasauna & grillaus 

  

su 17.6.2018 

klo 10.00 nartut (33) 

~klo 12.00 lounastauko 

~klo 15.00 parhaan veteraanin, 

kasvattajaluokan, jälkeläisluokan ja Best in 

Show’n valinta 
urosten, narttujen ja erikoisluokkien 

valokuvaus 

 

Näyttelyn purkutalkoot alkavat 

 

Toivotamme mukavaa näyttelypäivää  
Sinulle ja basenjillesi! 

 
Lämpimät kiitokset pääyhteistyökumppanille  

 

 
 

ja muulla tavoin näyttelyn onnistumiseen myötävaikuttaneille.  

 
* Lumoava * 
* Nutrolin * 

* Mush  * 
   

* Back On Track* 
* Murren Murkina * 
* Eläinruokatehdas 

Lemmikki * 
   

   * EffeBalance *  
* Jakke lisäravinteet* 

* Musti & Mirri 
Haukipudas * 


