
 

Tervetuloa Komia Collie -erkkariin 2021! 

 
Näyttely on Suomen Collieyhdistys ry:n Pohjanmaan alasosaston järjestämä pitkä- ja 
sileäkarvaisten collieiden pääerikoisnäyttely. 
 
Ohessa koirasi näyttelynumero ja arvioitu arvosteluaikataulu. Muistathan ottaa mukaan koiran 
rekisterikirjan, rokotustodistuksen ja näyttelynumeron sekä jotain, jolla kiinnittää numerolappu.  
 
Mikäli olet pyytänyt numerolapun postitse, voit noutaa sen toimistolta näyttelyaamuna. Emme 
postita numerolappuja aikataulullisista syistä.  
 
Saapuminen näyttelyyn 
 
Näyttely järjestetään lauantaina 28.8.2021 Seinäjoen leirintäalueella osoitteessa Törnäväntie 29, 
Seinäjoki. Kehät sijaitsevat nurmikentällä.  
 
Rokotusten tarkastus aloitetaan näyttelyaamuna klo 08.00. Rokotukset tarkastetaan pistokokein. 
Huolehdi, että olet ajoissa paikalla, eli viimeistään tuntia ennen oman koirasi arvioitua 
arvosteluaikaa. Saavu paikalle kuitenkin viimeistään klo 12.00. Arvostelua ei aloiteta ennen 
aikatauluun merkittyä aikaa.  
 
Autot pysäköidään leirintäalueen parkkipaikoille. Mikäli olet varannut mökin leirintäalueelta, voit 
jättää auton mökkisi viereen. Huomioithan kuitenkin, että pelastustiet pysyvät avoinna. Mikäli 
leirintäalueen parkkipaikat tulevat täyteen, auton voi jättää Pruukin yhtenäiskoulun pihaan 
(Törnäväntie 26). Koulu sijaitsee leirintäaluetta vastapäätä. 
 
Näyttelyalue pystytetään perjantaina 27.8. Seinäjoelle yöksi saapuvat voivat tulla pystyttämään 
telttansa jo perjantai-iltana klo 21 alkaen. Ethän pystytä telttaa ennen kuin olemme rajanneet 
kehäalueet ja merkinneet teltta-alueet. Meitä saa tulla myös auttamaan perjantaina näyttelyalueen 
valmistelussa! Myös lauantaille apukädet ovat tervetulleita. 
 



Palkinnot ja loppukilpailut 
  
Näyttelyssä valitaan ROPin, ROP-veteraanin ja ROP-pennun lisäksi ROP-juniori ja ROP-
käyttöcollie. Huolehdithan, että et poistu näyttelyalueelta ennen näiden valintaa, mikäli koirasi on 
voittanut kyseisen luokan (eli esimerkiksi ollut JUK1). ROP-pentu valitaan heti pentukehien jälkeen. 
Muut vasta sitten, kun kaikki kehän koirat on arvosteltu. ROP-koirat jatkavat BIS-kehään, joka 
järjestetään kaikkien kehien valmistuttua. Mikäli koirasi on valittu esimerkiksi ROP-pennuksi, ethän 
poistu näyttelyalueelta ennen BIS-kehää.  
 
Kaikki palkinnot on noudettava näyttelyn aikana. Niitä ei postitella jälkikäteen.  
 
Näyttelyssämme on käytössä sähköiset arvostelut. Kirjalliset arvostelut tulevat sähköpostiisi, joten 
ethän tule kyselemään arvostelua tuomariteltasta. Tällä pyrimme takaamaan turvallisuuden myös 
kehän työntekijöille. Mikäli käytössäsi ei ole sähköpostia, tulostamme arvostelun sinulle 
toimistolta.  
 
Tuomarimuutokset 
 
Olemme joutuneet tekemään tuomarimuutoksia suuren koiramäärän vuoksi. Mikäli haluat 
peruuttaa koirasi osallistumisen näyttelyyn tuomarimuutoksen vuoksi (merkitty aikatauluun *-
merkillä), ilmoita siitä viimeistään näyttelyaamuna ennen oman rotusi arvostelun alkamista 
sähköpostitse scypohjanmaa@gmail.com tai osoitteeseen Nina Niemi, Tuomolankuja 2, 39930 
Karvia. Ilmoita koiran nimi sekä omistajan tiedot ja tilinumero, jonne maksu palautetaan.  
 
Tiedustelut 
 
Tiedustelut ennen näyttelyä (26.8. asti): 
scypohjanmaa@gmai.com tai puhelimitse Nina Niemi, 050 599 5177.  
 
Tiedustelut näyttelypäivänä (vain puhelintiedustelut): 
Amanda Mäkynen, 040 560 8396 
Nina Niemi, 050 599 5177 
Marjo Hautaviita, 040 066 0093 
 
Sisäänpääsy ja hinnat 
 
Näyttelyssämme ei ole pääsymaksua tai pysäköintimaksua.  
 
Näyttelyssämme on käytössä sekä paperinen luettelo että mobiililuettelo. Paperinen luettelo 
maksaa 3€. Mobiililuettelossa on myös ajantasainen näyttelyn tulospalvelu. Mobiililuettelon hinta 
on 2,99€. Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä 
Showlink. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00. Mobiililuetteloa voi käyttää 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
 
Ruokailu 
 
Kaikki kehät keskeytetään noin puoleksi tunniksi tuomarin ja kehätoimitsijoiden lounaan ajaksi. 
Näyttelykävijöitä palvelee koko tapahtuman kahvio, josta saa vatsantäytettä pikkunälkään.  
 
Terveysturvallisuus 
 
Alueella noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n ja SKL:n ohjeita yleisötapahtumien ja koiranäyttelyjen 
järjestämisestä. 



 
Saavuthan näyttelyyn vain terveenä. Mikäli sinulla on lieviäkin koronaoireita, jätäthän näyttelyn 
väliin. Jokainen näyttelyyn osallistuva osallistuu omalla vastuullaan ja sitoutuu noudattamaan 
turvallisuusohjeita. 
 
Muistathan turvaetäisyydet ja hyvän hygienian näyttelyyn osallistuessasi. Näyttelyssämme on 
vahva maskisuositus. Alueella on vessoja, joissa on mahdollisuus käsienpesulle. Suosittelemme, 
että näyttelyyn saapuu vain yksi henkilö yhtä koiraa kohti. Poistu näyttelyalueelta mahdollisuuksien 
mukaan, kun koirasi arvostelu on saatettu kokonaisuudessaan loppuun.  
 
Tuomarit, näytteilleasettajat ja toimihenkilöt eivät kättele. Tuomaritelttaan on pääsy ainoastaan 
tuomareilla ja kehätoimitsijoilla. Näyttelyarvostelut tulevat sähköpostiin.  
 
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton näyttelysääntöjä, mukaan lukien rokotusmääräykset 
ja antidoping - säännöt. Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, 
kokeissa ja kilpailuissa. Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten rokotusten takia, ei 
ilmoittautumismaksua makseta takaisin.  
 
Ihanaa näyttelypäivää koko collieväelle! 
 

 

  



Arvioitu arvosteluaikataulu 
 
Tuomarinmuutokset on merkitty aikatauluihin *-merkillä. Arvostelua EI aloiteta ennen aikatauluun 
merkittyä alkamisaikaa. Näyttelyn koiramäärä on 293.  
 
 

 
Kehä 1 
Simon Burton 104 
Sileäkarvaiset colliet ….. 104 
Junioriurokset …………. 13 09:30 
Nuoret urokset ………… 2 
Avoimet urokset ………. 9 
Valiourokset ………….... 9 
Veteraaniurokset …….... 3 
LOUNASTAUKO 
Juniorinartut ……….….. 17 12:30 
Nuoret nartut ……….….. 9 
Avoimet nartut ……..….. 20 
Valionartut …………...… 12 
Veteraaninartut ……...… 10 
ROP-käyttöcollie …...….. 5 
ROP-juniori 
ROP-veteraani 
ROP 
ROP-kasvattaja 
ROP-jälkeläisryhmä 
 
Kehä 2 
Michaela Rukopf 90 
Lassieluokka ……………. 9 09:30 
Pitkäkarvaiset colliet, urokset 81 
Pennut 5-7kk ………….… 7 
Pennut 7-9kk ……….…... 5 
Junioriluokka …………… 14 
Nuorten luokka ………… 10 
LOUNASTAUKO  
Avoin luokka …………… 25 12:30 
Valioluokka …………….. 14 
Veteraaniluokka …….…. 6 
ROP 
ROP-kasvattaja 
ROP-jälkeläisryhmä 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Kehä 3 
Bev White 99 
*Sileäkarvaiset colliet ….. 13 09:30 
*Urospennut 5-7kk .…..… 3 
*Narttupennut 5-7kk ….… 7 
*Urospennut 7-9kk ….….. 2 
*Narttupennut 7-9kk ….… 1 
*ROP-pentu, sk 
Pitkäkarvaiset colliet, nartut 86 
Pennut 5-7kk ……….....… 7 
Pennut 7-9kk ………..…... 5 
ROP-pentu, pk 
Junioriluokka ……….…… 17 
LOUNASTAUKO 
Nuorten luokka …….…… 14  12:30 
Avoin luokka ……….…… 22 
Valioluokka …….……….. 9 
Veteraaniluokka …..……. 12 
ROP-käyttöcollie ……...… 5 
ROP-juniori 
ROP-veteraani 
 

 

BIS-kehä, n. klo 16.00 
 
Valioparaati 
BIS-käyttöcollie: Simon Burton 
BIS-pentu: Michaela Rukopf 
BIS-juniori: Michaela Rukopf 
BIS-veteraani: Simon Burton 
BIS-kasvattaja: Simon Burton 
BIS-jälkeläisryhmä: Michaela Rukopf 
Best In Show: Bev White 


