
 
 

 
 

 
 

 
 
Hyvä näytteilleasettaja! 
 
Ilmoittautumisesi Toimintakeskus Harjulassa (osoitteessa Kullervonkatu 7, Lohja) ja lauantaina 14.09.2013 
pidettävään näyttelyyn on hyväksytty. Näyttelyyn on ilmoitettu yhteensä 69 kania ja 1 kpl M-luokka. 
Ulkomuototuomarina sekä samalla päätuomarina toimii ’tuomarin nimi’. 
 
Kaikkien näyttelyyn osallistuvien kanien tulee olla paikalla klo 9.30 mennessä. Kanien arvostelu alkaa klo 
10 rekisteröintinäyttelyn kaneilla. Näyttelypaikan ovet avautuvat klo 8.30. Rekisteröintinäyttelyn kanit saavat 
poistua heti arvostelun ja rekisteröinnin jälkeen. Kanit saavat poistua klo 13 alkaen, mutta palkintoja ei 
toimiteta jälkikäteen. Best In Show arvioitu alkamisaika on klo 15.30. 
 
Näyttely on avoinna yleisölle pääsyliput X€ / hlö ja näyttelyluettelo 3€. Mikäli olet ilmoittautumisen 
yhteydessä varannut luettelon, ilmoitathan asiasta luetteloa ostaessasi. Noutamatta jääneet varatut luettelot 
myydään klo 11.00 alkaen. Näyttelypaikalla on pienimuotoinen buffetti ja yhdistyksen kani-shop. Lähistöllä 
on useita ruokapaikkoja sekä -kauppoja. Kanien myynti on näyttelypaikalla sallittua omista häkeistä.  
 
Otathan huomioon kaneja tuodessasi, että näyttelypaikalla ei ole näyttelyhäkkejä, vaan kanit ovat 
näyttelypäivän ajan omissa kuljetuslaatikoissaan. Näyttelyyn osallistuvien kanien kuljetuslaatikko on 
numeroitava kanin näyttelynumerolla, jotta assistentti löytää oikean kanin viedäkseen sen arvosteluun. 
Näyttelypaikalla on pöytärivit, johon kanit asetetaan mielellään numerojärjestyksessä. Toivomme, että 
omistaja auttaisi assistenttia ottamaan kanit valmiiksi ulos kuljetuslaatikoistaan.  
 
Jos kani väliaikaisesti poistetaan häkistä päivän aikana esimerkiksi lemmikkiluokan arvostelua tai 
estehyppyä varten, tulee siitä jättää viesti kanin häkkiin. On näytteilleasettajan velvollisuus valvoa, että kani 
on häkissään, kun tulee sen vuoro mennä ulkomuotoluokan arvosteluun. Ulkomuotoarvostelusta 
myöhästynyt kani saattaa jäädä ilman arvostelua. 
 
Assistentti vie kanin ensin punnittavaksi, josta kani viedään suoraan tuomarin pöydälle arvosteltavaksi. 
Arvostelun jälkeen assistentti tuo kanin takaisin omaan kuljetuslaatikkoon. Arvostelukortti menee ensin 
pisteidenlaskijalle, josta se toimitetaan aikanaan kanin kuljetuslaatikolle. Pistelista löytyy seinältä. Jos 
huomaat, että kanisi arvostelussa on esim. laskuvirhe, on mahdollinen valitus tehtävä näyttelyn 
vastuuhenkilölle ennen kuin päätuomari on poistunut paikalta.  
 
Ystävällisesti pyydämme antamaan tuomarille työrauha ja seuraamaan arvostelua kohtuulliselta etäisyydeltä 
kaneja häiritsemättä. 
 
Rekisteröinti: 
 
Kaneja rekisteröi ’rekisteröijän nimi’. Paikan päällä tehdään myös tunnistetatuointeja hintaan 2 € / korva. 
 
Rekisteröitävillä kaneilla ja erityisesti rekisteröintinäyttelyyn osallistuvilla kaneilla tulee olla mukana Suomen 
Kaniyhdistys ry:n hyväksymät sukutaulut / rekisteritodistukset kaksin kappalein alkuperäisin allekirjoituksin 
varustettuna. Rekisteröijä voi jättää kanin rekisteröimättä, mikäli kaikki rekisteröinnin edellytykset eivät täyty 
esim. puuttuvien polveutumispisteiden tai hyvien tapojen vastaisen, loukkaavan tai harhaanjohtavan nimen 
tai sekaannusta aiheuttavan epävirallisen kasvattajanimen osalta. 
 
Mikäli haluat rekisteröidä kanisi A tai B luokan arvostelulla, muista lisäksi ottaa mukaan rekisteröintimaksu 4 
euroa mielellään tasarahana. 
 
Ajo-ohjeet: 

Hyvinkään suunnasta: Tietä nro 25 Hankoon päin. Liikenneympyrästä n.700m, jonka jälkeen käänny ensin 
oikealle seuraten Siuntio -viittoja ja heti vasemmalle. Liikennevaloista/junanradan ylityksestä käänny oikealle 
Lohjan keskustan suuntaan, Nummentietä pitkin. Aja Nummentietä pitkin noin kilometri. Näyttelypaikka 
Åsvalla sijaitsee vasemmalla puolella.(Nummentie 39) 

 
 

  Lohja 02.06.2010       
 



 
 
 
Hangon suunnasta: Aja Hyvinkään suuntaan tietä nro 25. Käänny oikealle Lohja / Keskusta- viitoista. 
Seuraavasta vasemmalle ja jatka suoraan Suur Lohjankatua. Käänny toisista liikennevaloista oikealle 
(Nummentie) ja jatka n.500m, jolloin Åsvalla tulee oikealla puolella.(Nummentie 39) 
 
Helsingin suunnasta: Moottoritietä tullessa aja moottoritietä Lohja/Hanko suuntaan. Moottoritien loputtua, 
liikenneympyrästä seuraa viittoja Lohja/Hanko, tie nro 25. Liikenneympyrästä aja tielle nro.25 n.700m, 
jonka jälkeen käänny ensin oikealle seuraten Siuntio -viittoja ja heti vasemmalle. Liikennevaloista/junanradan 
ylityksestä käänny oikealle Lohjan keskustan suuntaan, Nummentietä pitkin. Aja Nummentietä pitkin noin 
kilometri. Näyttelypaikka Åsvalla sijaitsee vasemmalla puolella.(Nummentie 39) 
 
Karttakuva: 

 
 
 
HUOMIO! 
Tarkista ilmoittamiesi kanien tiedot tarkkaan: sukupuoli, väri, arvosteluluokka, syntymäaika jne. Ilmoita 
mahdollisista puutteista / virheistä viimeistään perjantaina 26.04.2010 klo 18.00 mennessä tekstiviestinä 
puhelinnumeroon 040 123 4567. Tämän jälkeen tietoja ei voida enää muuttaa. (Hallituksen päätös 01/2008) 
Mikäli haluat osallistua näyttelyyn työntekijänä esim. pet-assistenttina, ota reippaasti yhteyttä! 
 
 
 

Tervetuloa Lohjalle! 
Suomen Kaniyhdistys ry:n puolesta, 

 

’Näyttelyn vastuuhenkilön nimi’ 
 

Lisätietoja :   ’Vastuuhenkilö 1’  p.0400 – 123 45 (näyttelypaikka + yleiset asiat)   
    ’Vastuuhenkilö 2’   p. 040 – 98 754 (ilmoittautumiset+ yleiset asiat) 
  


