
 
PLAYSSON.NET 
 
Match show 12.9.2020 Kauppakeskus Tuulonen 
 
OSALLISTUJAINFO 
 
Ajankohta: Lauantai 12.9.2020, kello 11.00 alkaen 
Näyttelypaikka: Kauppakeskus Tuulosen hiekkapohjainen ulkoparkkialue 
Osoite: Tuulosentie 1, 14810 Tuulos, Hämeenlinna 
Tuomari: Hevoshieroja Minna Salo, Lahti 
Yhteyshenkilö kaikissa asioissa: Penina Peltonen, tapahtuman tuottaja, puh. 046 545 8905 / 044 
982 7191 tai Pirjo Kotimäki, tapahtuman tuottaja, puh. 040 7377 680 
 
Huomioitavaa saavuttaessa: Liikenneympyrästä poistuttaessa aja suoraan. Hevosajoneuvojen tulee 
ajaa näyttelyalueelle Pohjoistentien kautta (kauppakeskuksen itäpääty), EI kauppakeskuksen 
varsinaisen parkkialueen läpi (länsipääty). Paikan päällä on liikenteenohjaus, seuraa myös opasteita. 
 
Henkilöautot saavat ajaa normaalisti kauppakeskuksen parkkialueelle. 
 
Opastekartta: 

 



 
Aluekartta: 

 
 
Tärkeää muistaa: 
 

- Näyttely alkaa kello 11.00. Alkupään hevosten on hyvä olla paikalla viimeistään klo 10.30. 
- Näyttelyyn osallistuvat hevoset ja ponit suositellaan olevan suitsitettuna, etenkin 

hevoskokoiset orit. 
- Ota mukaan oma suitsiin/riimuun kiinnitettävä kilpailunumero. Hevos/ponikohtaiset numerot 

näet osallistujalistasta. 
- Esittäjillä kypäräpakko, käsineitä suositellaan. Pukeudu niin, että hevosen/ponin liikkeet 

erottuvat (esim mustajalkaisen hevosen esittäjällä vaaleat housut). 
- Toivomme, että näyttelyyn tuodaan vain rokotettuja sekä muuten perusterveitä hevosia. 
- Näyttelypaikalla ei ole erillistä kansliaa. Kun olette saapuneet, lähetä tekstiviesti “(hevosen 

osallistujanro) paikalla” numeroon 044 982 7191. 
- Saavu ajoissa odottelualueelle! 

 
 



Muuta huomioitavaa: 
 

- Muistetaan turvavälit! Niin hevosten kuin ihmistenkin. Näyttelyalueella on toimihenkilöitä 
huomioliiveissä huolehtimassa turvallisuudesta ja opastuksesta. 

- Kaikkien paikalla olevien tulee noudattaa korona-aikana THL:n ja Aluehallintoviraston antamia 
ohjeita koskien hygieniaa sekä turvavälejä. Lue lisää täältä (THL).  

- Turvallisuussyistä näyttelyalue on rajattu nauhoilla/lippusiimalla. Hevosten/ponien tulee pysyä 
merkittyjen alueiden sisäpuolella. 

- Kauppakeskuksesta löytyvät WC-tilat ja vesipisteet. 
- Näyttely kuvataan livenä Oho TV:n kautta, www.ohotv.fi 

 
 
Näyttelyn kulku: 
 

- Pariarvostelut aloitetaan kello 11.00. Hevoset/ponit esitetään vuorotellen kolmiolla: ensin 
rakenne, sitten liikkeet käynnissä ja ravissa. Hevonen/poni palkitaan I-palkinnolla (punainen) 
tai II-palkinnolla (sininen). 

- Jokainen osallistuja saa ruusukkeen, arvostelupöytäkirjan sekä pienen lahjakassin. 
- Hevosvalokuvaaja Maisa Hyttinen kuvaa jokaisen osallistuvan hevosen/ponin arvostelun 

aikana. Kuvat saa lunastaa maksutta lahjakassissa olevien ohjeiden mukaan.  
 

- Kun pariarvostelut on ohi, pidämme tauon, jonka aikana kilpaillaan agilityluokat. Radat ja 
ohjeet löytyvät erillisestä linkistä. 

- Tauon jälkeen kehään kutsutaan kaikki II-palkinnon (sininen) saaneet hevoset ja niistä valitaan 
sekä palkitaan kolme parasta. Nämä jatkavat BIS-kehään. 

- Myös I-palkitut (punainen) kutsutaan kehään ja niistä valitaan sekä palkitaan kolme parasta. 
Nämä jatkavat BIS-kehään. 

- Best In Show -kehässä on kuusi parasta, joista valitaan sekä palkitaan BIS-sijat 1-3. 
- Erikoispalkinnot jaetaan I-, II-palkittujen sekä BIS-kehän aikana. 

 
 
Tehdään tästä hyvän mielen tapahtuma ja hieno näyttelypäivä! 
KIITOS YHTEISTYÖSTÄ JA TERVETULOA! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

