
Tervetuloa Raumalle ! 

RAUMA 22.5.2022 SCHIPPERKE ERIKOISNÄYTTELY   

Näyttelypaikka Äijänsuon urheilualue, Teollisuuskatu 19, 26100 Rauma. 
8-tieltä tullessa ABC Kortelan jälkeen ensimmäinen liittymä oikealle, josta ajetaan suoraan 
Hankkarintietä, kunnes oikealle tulee Äijänsuon Urheilualue. 
 
Ohessa näyttelymme arvioitu aikataulu ja koiran näyttelynumero. Muista ottaa mukaan koiran 
rekisteritodistus, rokotustodistus ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä varten kannattaa ottaa hakaneula tms. 
Mukaan myös näyttelyhihna, makuualusta, vesikuppi ja vettä. Näyttelyalue avataan klo 8.00 ja rokotusten tarkastus on 
pistokokein. Näyttelypaikka on Raumalla sisätiloissa asfalttipohjalla. Pidäthän näyttelyalueen ympäristön siistinä. Noudatamme 
viranomaisten turvasuosituksia ja näyttelyalueelle ei saa tulla oireisena. Huolehdithan turvaväleistä erityisesti sisätiloissa. 
Suosittelemme maskin käyttöä sisätiloissa. Telttoja saa pystyttää näyttelyalueen laidalle, erikseen merkitylle alueelle, ei kehien 
reunoille. Teltoilla ei saa sulkea käytäviä. Näyttelyalueella on hampurilaisvaunu, "2Kundia" Lisäksi ulkona on kahvio, jossa 
myynnissä makeita ja suolaisia kahvileipiä sekä makkaraa ja lettuja. Lähin pankkiautomaatti sijaitsee K-Supermarket Arenan 
pihassa, jonne matkaa n. 1 km. Varaathan käteistä mukaan.  
Näyttelystä saa paperiluettelon ja mobiililuettelo on käytössä hintaan 2.99€.  
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. 
Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink.  
Sähköisen näyttelyluettelon voi tilata sekä maksaa sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan 
näyttelypäivän aamuna kello 6.00. 
Pääsymaksut  
Aikuiset 5 Eur 
Lapset alle 10 v. ilmaiseksi Perhelippu ( 2 + 2) 10 Eur  
Länsi-Suomen kestotilaajille etukortilla pääsymaksut –50% (ei luettelo, ei parkki)  
Parkkimaksu: lähialue 5 eur, (varaathan sopivan rahan valmiiksi autoon, niin parkkeeraus sujuu nopeammin), purkualue portilla. 
Parkkimaksut kerätään näyttelyalueelle ajettaessa. Yhdellä parkkilapulla saa yhden kahvin ulkokahviosta.  
Turistikoirat ovat sallittuja, kunhan rokotukset ja tunnistusmerkintä ovat kunnossa ja rokotustodistus mukana. Palkintoja ei 
lähetetä postitse.  
Tiedustelut 
Päivi Perälä krispesan@gmail.com tai 0405356495 iltaisin ja näyttelypäivänä.  
Rokotusmääräykset  
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa 
rokotukset pistokokein. Varaudu esittämään koirasi rokotustodistus pyydettäessä. Mikäli koira hylätään puuttuvien rokotusten 
vuoksi, ilmoittautumismaksua ei palauteta. Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon on merkitty rokotteen viimeinen 
voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset.  
Tunnistusmerkintä 
näyttelyissä. Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava mukanaan lukulaite, 
jolla sirunluku onnistuu. 

 VAROITUS!  Älä jätä koiraasi aurinkoisella ilmalla kuumaan autoon. 

Aikataulu  
Kehä 16 sisällä  
Martin Baskaran  32 

Pennut..........................6...........12.00  

Urokset.........................12..........12.30  

Nartut............................14..........13.15  
 
Parikilpailuun ilmoittautumiset ennen kehän alkua Päivi Perälälle.  

    (Näyttelyyn ilmoitetut, eri sukupuolta olevat, saman omistajan koirat. Ei pennut)  
Tuomari valitsee näyttelyn kuluessa "Paras liikkuja" ja "Paras ilme" loppukilpailijat. 
 
 Paikalla myös Schipperkekerhon kerhokauppa!  

Järjestäjä Suomen Schipperkekerho ry 


