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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tapahtuman, venäjänvinttikoirien erikoisnäytte-

lyn, kehittäminen. Suomen Borzoiklubi ry:n hallituksen hyväksymä näyttelytoimikunta 

järjestää joka vuosi, kesällä, venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyn, joka on samalla ro-

dun päänäyttely. Tämän työn tavoitteena oli selvittää borzoiden omistajilta ja harrasta-

jilta, pitääkö tätä tapahtumaa kehittää ja jos pitää, miten ja kuinka paljon.  

 

E-kyselylomake lähetettiin 116 borzoin omistajalle sähköpostitse lokakuussa 2014 ja 

heistä 86 vastasi siihen. Kyselyn vastausprosentti oli 74 %. Kyselylomakkeessa borzoi-

harrastajilta kysyttiin heidän mielipiteitään muun muassa venäjänvinttikoirien erikois-

näyttelyn järjestämisajankohdasta, tuomareista, palkinnoista sekä pitäisikö koko näytte-

lyä kehittää tapahtumana. Lomakkeen lopussa olevien neljän avoimen kysymyksen 

avulla saatiin arvokasta ja mielenkiintoista palautetta sekä uusia kehittämisideoita.  

 

Kyselytutkimukseen vastanneiden borzoiharrastajien palautteen mukaan venäjänvintti-

koirien erikoisnäyttely halutaan pidettävän edelleen kesäkuussa ja näyttelypaikan toivot-

tiin kiertävän ympäri Suomea eri vuosina. Enemmistö harrastajista haluaa pitää tämän 

näyttelyn melko samanlaisena, ainoastaan hieman luokkajärjestykseen sekä palkintoihin 

että aikataulutukseen toivotaan muutosta. Suurin osa vastaajista haluaa, että arvostelevat 

tuomarit olisivat ulkomaisia borzoikasvattajatuomareita. Erikoisnäyttelyn palkinnoiksi 

toivotaan erityisesti erikoisruusukkeita pokaalien ja ruokasäkkien sijaan. Borzoiharras-

tajat ovat yleisesti tyytyväisiä erikoisnäyttelyiden järjestämiseen ja päivän ohjelmaan. 

 

Venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyn nykyistä sisältöä ja koko tapahtumaa ei haluttu 

muutettavan kovinkaan paljoa. Muutoksia tulee näyttelyluokkien järjestykseen, päivän 

vanhimmat borzoit eli arvokkaat-luokka arvostellaan tulevaisuudessa näyttelypäivän 

alussa, heti pentujen ja turistien jälkeen. Huomiota tullaan kiinnittämään enemmän 

näyttelypäivän aikatauluihin, niiden joustavuuteen sekä selkeään, ajankohtaiseen tiedon 

kulkuun näyttelypäivän aikana. 
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The purpose of this thesis was to develop an event, a specialty show of borzois. The 

Finnish Borzoi Club organizes a Specialty Show of borzois every summer. This show is 

the main specialty show of the breed. The objective of this study was to collect infor-

mation on the borzoi specialty show and its development needs from the Finnish borzoi 

owners. 

 

An online questionnaire was sent to 116 borzoi owners by e-mail in October 2014. 86 

replies were received and response rate was 74 %. In the questionnaire, the borzoi own-

ers were asked about their opinions of the date of the specialty show, the judges and 

prizes, and whether the specialty show should be generally developed as an event. 

Through the four open questions at the end of the questionnaire, valuable and interest-

ing feedback and new suggestions for development were received. 

 

The borzoi owners who filled in the questionnaire considered June being the desired 

time for the specialty show, and they hoped the location to vary annually. The majority 

of borzoi owners wanted this specialty show to remain quite similar to what it currently 

is; only some minor changes in the order of the competition classes, timetables and 

prizes were suggested. The majority of the respondents wanted the specialty show judg-

es to be borzoi breeders from abroad. As for prizes, special rosettes were preferred to 

trophies and sacks of kibble. Borzoi owners were generally satisfied with the organiza-

tion of the specialty shows and the programme of the specialty day.  

 

The respondents did not want to change the current content of the specialty show or the 

event. Changes will be made in the order of the competition classes; the “dignified” (the 

oldest borzois) will be judged at the beginning of the show day, immediately after the 

puppies and the tourist class. More attention will be paid to the timetables and their 

flexibility, and to the flow of clear and timely information during the specialty day.

Key words: borzoi, specialty show, development 
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LYHENTEET JA TERMIT  

BIS Best In Show eli näyttelyn paras 

Borzoi Venäjänvinttikoira 

DM Degeneratiivinen myelopatia (selkäydinrappeuma, joka joh-

taa hiljalleen koiran halvaantumiseen) 

DNA Geenitutkimus 

Drive in- show Koira voi poistua näyttelypaikalta arvostelun jälkeen, jos 

koiraa ei ole valittu rotunsa parhaaksi. 

FCI Fédération Cynologique Internationale on kansainvälinen 

koiranjalostusliitto 

FCI10 Roturyhmä 10: vinttikoirat 

KP Kunniapalkinto 

PN Paras narttu 

PU Paras uros 

BIS-pentu Rodun paras pentu 

SA Sertifikaatin arvoinen 

SERT Sertifikaatti 

VASERT Varasertifikaatti 

VSP Vastakkaisen sukupuolen paras 

VSP-pentu Vastakkaisen sukupuolen paras pentu 

 

Näyttelyn laatuarvostelut: 

ERI  Erinomainen 

EH  Erittäin hyvä 

H  Hyvä 

T  Tyydyttävä 

HYL  Hylätty 

EVA  Ei voida arvostella 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Opinnäytetyön taustaa 

 

Idea tähän opinnäytetyöhöni syntyi muiden borzoiharrastajien kanssa käymistäni kes-

kusteluista. Tapasin monia borzoiden omistajia erilaisissa koiratapahtumissa syksyn 

2013 ja talven 2014 aikana ja puhe kääntyi usein venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyyn. 

Puhuimme paljon tästä venäjänvinttikoirien päänäyttelystä ja siitä, miten saataisiin näyt-

telyihin uusia harrastajia lisää. Mietittiin myös, pitäisikö erikoisnäyttelyn sisältöä ja 

koko tapahtumaa uudistaa, sillä venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyjä on järjestetty ker-

ran kesässä vuodesta 1983 lähtien. Erikoisnäyttelyn sisältö on pysynyt melko samanlai-

sena vuosikaudet, joten vastaako se nykypäivän borzoiharrastajien tarpeita ja toiveita. 

 

Viimeisten kolmen vuoden aikana olen ollut mukana järjestämässä erikoisnäyttelyitä ja 

sitä ennen osallistunut näihin näyttelyihin oman borzoin kanssa. Tästä syystä kiinnos-

tuin itse sekä borzoiden omistajana että näyttelytoimikunnan jäsenenä siitä, mitä mieltä 

muut borzoiharrastajat ja erikoisnäyttelyssä kävijät ovat tästä rotumme ainoasta pää-

näyttelystä. Tästä sain idean koko opinnäytetyöhöni ja halusin tutkia ongelmaa; halu-

taanko venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyä kehittää tai uudistaa vai halutaanko se pitää 

edelleen samanlaisena kuin aikaisemminkin? Opinnäytetyö antaisi vastauksia näihin 

kysymyksiin ja niitä voitaisiin ottaa huomioon kesän näyttelyä suunniteltaessa. 

 

Rotuni on venäjänvinttikoira eli borzoi ja kerran vuodessa, kesällä, järjestetään venäjän-

vinttikoirien erikoisnäyttely, joka on samalla rotumme päänäyttely. FCI on jakanut ro-

dut kymmeneen roturyhmään, jotka perustuvat koirien käyttötarkoitukseen ja ulkonä-

köön. Borzoi kuuluu ryhmään 10 eli vinttikoirat. (Suomen Kennelliitto 2015.) Opinnäy-

tetyön aihe on erittäin lähellä sydäntäni omien kokemusteni perusteella. Kokemusta 

minulla on useista näyttelyistä sekä itse osallistujana että olen ollut mukana järjestämäs-

sä vuosina 2012–13 venäjänvinttikoirien eli borzoiden erikoisnäyttelyä. Ensimmäisenä 

vuonna (2012) olin mukana kasaamassa ja purkamassa näyttelypaikkaa, tarkistamassa 

koirien rokotuksia sekä vastaamassa näyttelyn aikana jaettavista palkinnoista tyttäreni 

Kristiinan kanssa. Vuosina 2013 ja 2015 toimin näyttelytoimikunnan puheenjohtajana. 

Työhöni kuului näyttelyn yleinen organisointi ja tehtävien läpikäyminen muiden näytte-

lytoimikunnan jäsenten kanssa. Päävastuu kaiken sujumisesta ja toimimisesta on viime 
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kädessä puheenjohtajalla. Vuonna 2014, kun olin itse erikoisnäyttelyssämme koiran 

esittäjänä, en järjestämässä, mietin voisiko joitakin asioita tehdä toisin.  

 

Toimin Suomen Borzoiklubi ry:n alaisessa näyttelytoimikunnassa vuoden 2015 toimi-

kauden puheenjohtajana. Näyttelytoimikuntaan kuuluu tällä hetkellä kymmenkunta 

henkilöä ja heille jokaiselle on jaettu omat vastuualueet. Järjestämme borzoille ja heidän 

omistajilleen erikoisnäyttelyn kesäkuussa 2015 Tampereella, Kaupin vinttikoiraradalla. 

(Suomen Borzoiklubi ry.) Tämän opinnäytetyöni avulla halusin saada uusia ideoita ja 

ehdotuksia, miten tätä kyseistä erikoisnäyttelyä haluttaisiin kehittää vai ovatko osallistu-

jat aivan tyytyväisiä nykyiseen näyttelytoimintaan.. Halusin myös saada lisätietoa bor-

zoiden omistajien mielipiteistä yleisesti; liittyivät ne sitten rodun omaan erikoisnäytte-

lyyn ja borzoiden osallistumiseen tai näyttelytoimikuntaan. 

 

 

1.2 Suomen Borzoiklubi ry 

 

Suomen Borzoiklubi ry eli The Finnish Borzoi Club on vuonna 1976 perustettu venä-

jänvinttikoiraharrastajien yhteinen yhdistys. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä noin 

300 ja Suomen borzoiden määrän arvioiden voidaan päätellä, että klubiin kuuluu valta-

osa borzoiharrastajista. Toiminnan tavoitteita ovat muun muassa rodun kehittäminen, 

jäsenistön tiedon lisääminen, rodun tekeminen myönteisesti tunnetuksi sekä kaiken har-

rastustoiminnan tasapuolinen kehittäminen ja edistäminen. Yhdistys järjestää vuosittain 

rodun erikoisnäyttelyn, jossa on viime vuosina nähty säännönmukaisesti yli sata rodun 

edustajaa. Kennelliiton valtuusto myönsi klubille rotujärjestöoikeudet kokouksessaan 

31.5.2008. Rotujärjestön tehtäviin kuuluu jäsenistön edustaminen Suomen Kennelliit-

toon, Suomen Vinttikoiraliittoon ja muihin yhdistyksiin päin. Tämä mahdollistaa myös 

sen, että tätä kautta pääsemme vaikuttamaan vinttikoiriin liittyvissä asioissa ja päätök-

sissä. (Suomen Borzoiklubi ry 2014.) 

 

Suomen Borzoiklubi ry:n (logo kuvassa 1) toiminnasta vastaavat hallituksen ohella ja-

lostus-, näyttely-, kilpailu-, lehti- ja huvitoimikunnat sekä erilaisten artikkelien myyn-

nistä vastaavat henkilöt. Toimikuntien toimikausi on kaksi vuotta. Näyttelytoimikunta 

keskittyy lähinnä vuosittaisen erikoisnäyttelyn järjestämiseen ja siihen tarvittavien varo-

jen keräämiseen. (Suomen Borzoiklubi ry 2014.) 
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Lisää informaatiota venäjänvinttikoirasta eli borzoista ja sen rotujärjestöstä löytyy sivul-

ta www.borzoiklubi.net/. 

 

 

 

 

KUVA 1. Suomen Borzoiklubi ry:n logo 

 

 

1.3 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus 

 

Työn tarkoituksena oli venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyn kehittäminen tapahtumana. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada tietoa sekä venäjänvinttikoirien omistajilta että 

Suomen Borzoiklubi ry:n jäseniltä, mitä mieltä he ovat venäjänvinttikoirien erikoisnäyt-

telystä ja sen sisällöstä. Heille laaditun e-kyselylomakkeen avulla haluttiin selvittää tätä 

tutkimusongelmaa: Kuinka tyytyväisiä borzoiharrastajat olivat nykyiseen venäjänvintti-

koirien erikoisnäyttelyyn vai pitäisikö sitä uudistaa kokonaan tai kehittää joitain osa-

alueita vastaamaan paremmin jäsenistön tarpeita ja toivomuksia. Työn yhtenä tarkoituk-

sena oli myös selvittää, miten saataisiin enemmän uusia borzoiharrastajia mukaan toi-

mintaan ja osallistumaan rohkeasti erilaisiin borzoitapahtumiin.  

 

 

1.4 Opinnäytetyön rakenne 

 

Tämän työn johdanto-osuudessa käsitellään tutkimuksen taustaa, kerrotaan lyhyesti ve-

näjänvinttikoirien rotuyhdistyksestä sekä selvitetään opinnäytetyön tavoitetta. Tutki-

muksen teoriaosuutta käydään läpi luvussa kaksi tutustumalla yleisesti koiranäyttelyi-

hin, niiden sääntöihin ja erilaisiin näyttelytyyppeihin. Tässä luvussa myös kerrotaan 

venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelystä tarkemmin: näyttelytoimikunnan jäsenten esittely 

ja tehtävät, näyttelyn tuomarien valinta, mitkä ovat erikoisnäyttelyssä arvosteltavat luo-
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kat sekä näyttelyn kulku. Kolmannessa luvussa käsitellään tapahtuman järjestämisen 

teoriaa yleisesti ja mitä erikoisnäyttelyn järjestämisessä on otettava huomioon. 

 

 Neljännessä luvussa kerrotaan käytetyistä tutkimusmenetelmistä, kohderyhmän valin-

nasta sekä kyselylomakkeen laatimisesta. Viidennessä luvussa käydään läpi borzoiden 

omistajille laaditun e-kyselylomakkeen vastaukset, tehdään näistä yhteenveto sanallises-

ti ja graafisesti. Tutkimuksen empiirisessä osassa analysoidaan avoimiin kysymyksiin 

saatuja vastauksia ja kommentteja sekä näyttelytoimikunnan saamaa suullista palautetta.  

 

Kuudennessa luvussa kerätään saaduista palautteista yhteenveto sekä mietitään, miten 

venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyä voitaisiin kehittää tapahtumana. Miten ja kuinka 

nopeasti voidaan uusia kehittämisehdotuksia ottaa käyttöön, halutaanko jostain erikois-

näyttelyn osa-alueista luopua kokonaan ja mitkä järjestelyt pysyvät samanlaisina kuin 

aikaisemmin.  

 

Viimeisessä luvussa (7) pohditaan tätä koko tehtävää oppimisen kannalta. Mietitään 

miten tätä saatua tietoa voidaan käyttää tulevaisuudessa hyödyksi järjestettäessä uusia 

erikoisnäyttelyjä borzoille. Tässä luvussa seitsemän arvioidaan myös tutkimuksen luo-

tettavuutta, pätevyyttä sekä millaista tätä opinnäytetyötä oli tehdä. 
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2 VENÄJÄNVINTTIKOIRIEN ERIKOISNÄYTTELY 

 

 

Tässä luvussa ensin kerrotaan yleisesti Suomessa järjestettävistä koiranäyttelyistä, nii-

den eri tyypeistä ja koiran ilmoittamisesta näyttelyihin. Sen jälkeen käsitellään venäjän-

vinttikoirien erikoisnäyttelyä laajemmin. Esitellään myös näyttelytoimikunta, joka jär-

jestää vuoden 2015 erikoisnäyttelyn sekä tuomarien valintaan vaikuttavat seikat. Tämän 

luvun lopussa käydään läpi näyttelyluokat, mitkä ovat ikävaatimukset eri luokkiin pää-

systä ja missä järjestyksessä luokat arvostellaan. Viimeisenä kerrotaan erikoisnäyttelyn 

eteneminen näyttelypäivän aikana. 

 

 

2.1 Koiranäyttelyistä yleisesti 

 

Perimmäinen tarkoitus koiranäyttelyillä on palvella puhdasrotuisten koirien jalostus- ja 

kasvatustyötä. Tästä johtuen näyttelyihin eivät saa osallistua kivesvikainen, vaarallisesti 

aggressiivinen tai antidoping-säännöksen vastainen koira eivätkä 1. tammikuuta 2001 

jälkeen syntyneet typistetyt koirat (Eläinsuojelulaki 247/1996). Koirien hyvinvoinnin on 

oltava koiranäyttelyissä aina etusijalla. Puhdasrotuiset koirat, jotka ovat rekisteröity ja 

tunnistusmerkitty Suomen Kennelliiton tai muun FCI:hin kuuluvan tai sen tunnustaman 

kenneljärjestön rekisteriin, voivat osallistua Kennelliiton näyttelyihin Suomessa. (Suo-

men Kennelliitto 2015.) FCI on kansainvälinen koiranjalostusliitto, jonka toimisto si-

jaitsee Belgiassa. Järjestön tavoitteena on kansainvälisen koirayhteistyön edistäminen ja 

puhdasrotuisten koirien jalostuksen sekä käytön tukeminen. FCI:n kuuluu 90 jäsenval-

tiota ja se on tunnustanut 343 koirarotua (FCI 2015). 

 

Koiranäyttelyt ovat erittäin suosittu harrastus sekä Suomessa että ulkomailla, sillä ne 

ovat hyvin sosiaalisia tapahtumia, joissa samanhenkiset koiraharrastajat tapaavat toisi-

aan, kasvattajat voivat seurata kasvattiensa kehittymistä ja nuoret koiranäyttelyharrasta-

jat eli junior handlerit voivat mitellä taidoistaan rotukehien ulkopuoleisissa junior han-

dler – kilpailuissa. Samalla näyttelyt ovat myös erinomaisia paikkoja uusille ja vanhoil-

le koiraharrastajille tai vasta koiran hankintaa suunnitteleville, koska näissä näkee pal-

jon erilaisia koirarotuja. Suomessa järjestettävistä näyttelyistä saa tietoa Suomen Ken-

nelliiton nettisivuilla julkaistussa tapahtumakalenterissa (KoiraNet-verkkopalvelut) sekä 

Koiramme -jäsenlehdessä. Erikoisnäyttelyistä löytyy tiedot jokaisen rodun omassa jä-
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senlehdessä. Koiranäyttelyissä koiria arvioivat rodun asiantuntijat, ulkomuototuomarit, 

suhteessa rotumääritelmään. Ulkomuototuomari antaa jokaisesta arvostelemastaan koi-

rasta kirjallisen lausunnon Kennelliiton lomakkeella ja jäljennös annetaan näytteilleaset-

tajalle. (Suomen Kennelliitto 2015.) 

 

Kehätoimitsijat ovat kehässä niin tuomarin kuin koiran ohjaajan apuna ja heiltä voi ky-

syä neuvoa koko kehän ajan. Kansainvälinen koiranjalostusliitto, FCI, on jakanut rodut 

kymmeneen eri ryhmään ja jokaisen ryhmän rodulla on rotumääritelmä, joka kuvaa ro-

dun ihanneyksilöä. Rotumääritelmä sisältää kuvauksen koiran ulkomuodosta mittasuh-

teineen, luonteesta, liikkumisesta ja karvan laadusta. Rotumääritelmässä määritellään 

myös virheet ja ns. hylkäävät virheet. (Suomen Kennelliitto 2015.) 

 

 

2.1.1 Näyttelytyypit 

 

Suomessa järjestettävät näyttelyt ovat niin sanottuja drive-in näyttelyitä, mikä tarkoittaa 

sitä, ettei koirien tarvitse olla näyttelypaikalla koko päivää, vaan ne voivat poistua näyt-

telypaikalta heti oman rotunsa arvostelun päätyttyä, jollei koiraa ole valittu rotunsa par-

haaksi. Koiran tulee kuitenkin osallistua kaikkiin luokkiin ja kilpailuihin, mihin sillä on 

oikeus ja vain näyttelytoimikunnan luvalla voi poistua paikalta liian aikaisin. Kaikkien 

näyttelyyn saapuvien koirien tulee saapua paikalle hyvissä ajoin ennen oman rodun ar-

vostelun arvioitua alkamisaikaa, kuitenkin viimeistään tuntia ennen aikatauluun merkit-

tyä arvosteluaikaa. Yleensä melkein kaikkien näyttelyiden aikataulut löytyvät internetis-

tä. (Koiranäyttelyt 2015.) 

 

Meillä Suomessa näyttelyt jaetaan kahteen eri tyyppiin: virallisiin ja epävirallisiin näyt-

telyihin. Suomen Kennelliiton hyväksymiä virallisia koiranäyttelyitä ovat: kansainväli-

set näyttelyt, kaikkien rotujen näyttelyt, ryhmänäyttelyt sekä erikoisnäyttelyt. Kansain-

välisissä näyttelyissä kilpaillaan kansainvälisestä sertistä eli cacib:sta ja ne, kuten myös 

kaikkien rotujen kansalliset näyttelyt, ovat kaikille roduille tarkoitettuja näyttelyjä. 

Ryhmänäyttelyihin voivat osallistua ainoastaan näyttelyn järjestäjän ilmoittamat FCI:n 

roturyhmät. Erikoisnäyttelyt ovat rotuyhdistysten järjestämiä omia näyttelyitä, joihin 

voivat osallistua ainoastaan tietyn rotuiset koirat. (Suomen Kennelliitto 2015.) Viralli-

sissa näyttelyissä jaetaan sertit ja näyttelyn tulokset löytyvät muun muassa Kennelliiton 

sivuilta Koiranetin jalostustietojärjestelmästä (KoiraNet 2015a). 
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Virallisten näyttelyiden lisäksi voidaan järjestää epävirallisia näyttelyitä, joita ovat 5 – 9 

kuukauden ikäisille pennuille kohdistetut pentunäyttelyt sekä niin sanottu open show, 

joka on eräänlainen epävirallinen koiranäyttely ja se on jonkun rodun ”rotukatselmus”. 

Näissä epävirallisissa näyttelyissä ei jaeta sertifikaatteja eikä näiden näyttelyiden tulok-

sia tallenneta Kennelliiton koirarekisteriin. Näiden lisäksi järjestetään eri paikkakunnilla 

match show -kilpailuja eli mätsäreitä, jotka ovat leikkimielisiä, mutta epävirallisia näyt-

telyitä. Näihin voivat osallistua myös sekarotuiset ja rekisteröimättömät koirat sekä koi-

rat, joilla puuttuu toinen kives tai on jokin ulkomuodollinen virhe, joiden vuoksi ne ei-

vät pääse virallisiin näyttelyihin. Match show’n tuomarina voi toimia aivan kuka tahan-

sa, usein jonkin rodun kasvattaja tai harrastaja, joka käy paljon näyttelyissä. Nämä epä-

viralliset näyttelyt ovat erittäin hyvää harjoittelua pennuille ja aroille koirille sekä uusil-

le harrastajille tulevia oikeita näyttelyitä varten. (Koiranäyttelyt 2015.) 

 

 

2.1.2 Ilmoittautuminen näyttelyyn 

 

Kaikista Suomessa järjestettävistä näyttelyistä löytyy tietoa Kennelliiton sivuilta. Näyt-

telyiden ilmoittautumis- ja tuomaritiedot löytyvät myös Kennelliiton Koiramme – jäsen-

lehdestä muutamaa kuukautta ennen kyseistä näyttelyä. Nykyään myös monilta ryhmä- 

ja erikoisnäyttelyiltä löytyvät kotisivut, sekä Facebookissa voi olla tätä varten perustettu 

oma julkinen ryhmä, josta näkee näyttelyn tiedot. Julkisella ryhmällä tarkoitetaan, että 

kaikki henkilöt, jotka ovat rekisteröityneet Facebookin käyttäjiksi, voivat nähdä tämän 

ryhmän julkaisut ja jäsenet (Pönkä 2014, 96). Kaikkiin näyttelyihin ilmoittaudutaan 

joko postitse tai sähköisesti Kennelliiton hyväksymällä lomakkeella, joka on maksui-

neen toimitettava näyttelytoimikunnalle ennen ilmoittautumisajan päättymistä (Koira-

näyttelysäännöt 2012). 

 

Ilmoittautuessa näyttelyyn koiran voi ilmoittaa vain siihen luokkaan, johon sillä on il-

moittautumishetkellä ikänsä, koe- tai näyttelytulostensa perusteella oikeus osallistua. 

Joitain esimerkkejä näistä: Jos koira on 17 kk ikäinen, sen voi ilmoittaa junioriluokkaan, 

nuortenluokkaan tai avoimeen luokkaan ja jos koira on saanut rodulta vaadittavan käyt-

tökoetuloksen, myös käyttöluokkaan. Jos koira on jo muotovalio (Suomessa koiran tu-

lee olla täyttänyt 2 vuotta), se saa osallistua valioluokkaan, käyttöluokkaan tai veteraa-

niluokkaan (veteraanikoiran on oltava täyttänyt 8 vuotta). Jos koira saavuttaa käyttö-

luokkaan oikeuttavan tuloksen tai siitä on tullut Suomen muotovalio ilmoittautumisajan 
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päätyttyä, koiran luokkaa voi vaihtaa. Ikärajat lasketaan näyttelyä edeltävästä päivästä 

eli koiran täytyy olla täyttänyt vaadittava ikä näyttelyä edeltävänä päivänä. Jos koira 

täyttää vasta näyttelypäivänä luokkakohtaisen iän, silloin koira täytyy ilmoittaa edelli-

seen luokkaan. (Suomen Kennelliitto 2015.)  

 

 

2.2 Venäjänvinttikoirien erikoisnäyttely 

 

Suomen Borzoiklubi ry:n hallituksen hyväksymä näyttelytoimikunta järjestää kerran 

vuodessa erikoisnäyttelyn borzoille (Näyttelytoimikunta 2015). Erikoisnäyttely pidetään 

yleensä kesäkuussa ulkonäyttelynä ja on tarkoitettu vain ja ainoastaan venäjänvinttikoi-

rille. FCI on jakanut rodut kymmeneen roturyhmään, jotka perustuvat koirien käyttötar-

koitukseen ja ulkonäköön, borzoi kuuluu ryhmään 10 eli vinttikoirat (FCI10 2006; Koi-

rarodut ja rotumääritelmät 2015). Erikoisnäyttelyt poikkeavat virallisista näyttelyistä 

myös siten, että niissä saa olla niin sanottuja epävirallisia luokkia, kuten pikkupennut, 

turistit sekä arvokkaat (Erikoisnäyttely 2015).  

 

Venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyyn saavat osallistua myös sellaiset borzoit, jotka 

eivät voi osallistua virallisiin Kennelliiton näyttelyihin jonkin lääkityksen vuoksi, esi-

merkiksi koiralla on sydänlääkitys (Antidoping 2015). Samoin erikoisnäyttelyyn saavat 

osallistua borzoit, joilla voi olla jokin rotumääritelmässä kerrottu hylkäävä virhe: urok-

sen kivekset eivät ole laskeutuneet tai niitä on vain yksi, koiralta puuttuu useita hampai-

ta tai on vääränlainen purenta (Koirarodut ja rotumääritelmät 2015). 

 

Koirien nimet ja arvostelujärjestys kerrotaan näyttelyluettelossa, joka annetaan numero-

lapun kanssa osallistujille heidän saapuessaan näyttelyyn. Venäjänvinttikoirien erikois-

näyttelyssä järjestetään päivän aikana myös useita epävirallisia kilpailuja, joihin osallis-

tutaan paikanpäällä. Näitä ovat muun muassa handler-kisat, lapsi ja koira- sekä parikil-

pailu (kuva 2). Tuomarit antavat yksilöarvostelussa niille borzoille kilpailulapun, joiden 

he arvelevat sopivan joihinkin tai vaikka kaikkiin seuraaviin kilpailuihin: parhaat liik-

keet, paras häntä, pää ja turkki. Näiden kesken näyttelyiden lopussa tuomarit valitsevat 

joka sarjasta voittajan. (Erikoisnäyttely 2015.) 
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KUVA 2: Parikilpailu (Kuva: Pekka Elkelä 2013) 

 

 

Venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyyn saavat osallistua kaikki rekisteröidyt ja rokotetut 

borzoit, jotka haluavat (kunhan ikää on riittävästi), tapaakin näissä monia sellaisia bor-

zoita, joita ei yleensä näe missään muissa borzoitapahtumissa. Näiden borzoiden omis-

tajat eivät halua välttämättä käydä yleensä koiranäyttelyissä, silti he haluavat usein il-

moittaa koiransa kerran vuodessa pidettävään borzoiden omaan näyttelyyn. (Erikois-

näyttely 2015.) 

 

 

2.2.1 Näyttelytoimikunta 

 

Venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyn järjestäjänä toimii Suomen Borzoiklubi ry:n halli-

tuksen hyväksymä näyttelytoimikunta, joka vastaa myös näyttelyn tuloista ja menoista. 

Nykyiseen toimikuntaan (2015) kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri, tuomarisihteeri, rahas-

tonhoitaja / taloudenhoitaja, palkinnoista vastaavat, kiertopalkintojen kerääjät, valoku-

vaajat, rokotusten tarkistajat sekä järjestyksen valvojat (liite 3). Toimikunnassa on olta-

va ainakin yksi Kennelliiton kouluttama kehäsihteeri, joka toimii näyttelyissä tuomari-

sihteerinä. Palkintovastaavat huolehtivat näyttelyn aikana siitä, että oikeat palkinnot 

ovat oikeaan aikaan oikeilla paikoilla. (Näyttelytoimikunta 2015.) 

 

Erikoisnäyttelyssä jaetaan joka vuosi useita kiertopalkintoja, jotka pitää saada hankittua 

takaisin seuraavaan erikoisnäyttelyyn. Tästä huolehtivat kiertopalkintojen kerääjät. Ve-

näjänvinttikoirien erikoisnäyttelyyn saavat osallistua myös ulkomaiset borzoit, mutta 
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kiertopalkintoja ei saa viedä Suomesta pois, koska niitä on hankala saada enää takaisin. 

Näyttelytoimikunta kokoontuu säännöllisesti sähköisesti, Facebookiin perustetun sulje-

tun ryhmän kautta tai fyysisesti. Kaikista fyysisistä kokouksista sihteeri laatii aina pöy-

täkirjan. (Näyttelytoimikunta 2015.) Suljettu ryhmä sosiaalisessa mediassa tarkoittaa, 

että kaikki Facebookin käyttäjät voivat löytää tämän ryhmän, mutta ainoastaan ryhmän 

jäsenet voivat kommentoida ja nähdä nämä julkaisut (Pönkä 2014, 96). 

 

Näyttelytoimikunta kokoontuu ensimmäisen kerran näyttelyä edeltävänä syksynä, koska 

näyttelyn järjestämisessä on paljon työtä, muun muassa näyttely pitää anoa Kennelliitol-

ta vuotta aikaisemmin sekä Koiramme - lehteen pitää tehdä reilu puoli vuotta aikaisem-

min ilmoitus tästä näyttelystä, niin sanottu työsarkailmoitus kuvassa 3 (Koiramme 

2015). Näyttelyyn sponsoreita kysytään jo todella aikaisin, mielellään edellisenä syksy-

nä sekä myös näyttelypaikka pitää varata hyvissä ajoin. Samoin kaikki tarvittavat lupa-

anomukset vievät paljon aikaa (Järjestyslaki 612/2003). 

 

 

 

 

KUVA 3. Työsarkailmoitus Koiramme 3 / 2015 

 

 

2.2.2 Tuomarit 

 

Erikoisnäyttelyn tuomarien toivotaan olevan ulkomaisia borzoikasvattajatuomareita ja 

heitä on oltava kaksi. Toinen tuomari arvostelee urokset ja samaan aikaan toisessa ke-

hässä toinen tuomari arvostelee nartut. Suomessa saa yksi tuomari arvostella 80, mak-

simissaan 100 koiraa samassa näyttelyssä. Vaikka erikoisnäyttelyyn ilmoitetaan noin 
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120 – 140 borzoita, yhden tuomarin arvostelema koiramäärä ei ylity, koska sekä urok-

silla että nartuilla on omat tuomarit. (Ulkomuototuomarit 2015.) Kasvattajatuomari tar-

koittaa sitä, että tuomari kasvattaa itse borzoita, jolloin hän tuntee rodun erinomaisesti. 

Näytteilleasettajat arvostavat erittäin paljon erityisesti rodun kasvattajatuomarin näke-

mystä borzoistaan.  

 

Näyttelytoimikunta päättää ja valitsee erikoisnäyttelyyn arvostelemaan tulevat kasvatta-

jatuomarit. Kennelliitto tarkistaa onko heillä voimassa olevat arvosteluoikeudet borzoil-

le ja jos kaikki on kunnossa, lähetetään heille kutsukirje yksityiskohtineen. Ulkomaisille 

tuomareille lähetetään hyvissä ajoin ennen näyttelyä suomalaiset arvosteluohjeet heidän 

osaamallaan FCI:n kielellä (Venäjänvinttikoiran rotumääritelmä 2015). 

 

Erittäin tärkeää on tuomarien hyvä ”briiffaus” eli ohjeistus suomalaisista näyttelyarvos-

teluista ja niiden periaatteista. Ulkomaisilta tuomareilta on syytä myös varmistaa se, 

millä kielellä he sanelevat arvostelut, jotta heille osataan hankkia oikeaa kieltä taitavat 

kehätoimitsijat. Suurin osa ulkomaisista tuomareista sanelee arvostelun englanniksi, 

usein venäläiset tuomarit sanelevat vain venäjäksi, jolloin kehään pitää saada venäjän 

kieltä osaavat kehäsihteerit. (Suomen Kennelliitto 2015.) Tuomarit kysytään ajoissa, 

mielellään edellisenä syksynä ja parasta olisi, jos näillä tuomareilla ei olisi usean rodun 

arvosteluoikeuksia, koska silloin he tuntevat erittäin hyvin juuri borzoin rotumääritel-

män sekä rodun.  

 

 

2.2.3 Näyttelyluokat  

 

Erikoisnäyttelyissä voi järjestäjä itse lisätä virallisten luokkien lisäksi niin sanottuja 

epävirallisia luokkia. Venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyissä on mukaan otettu turisti- 

ja arvokkaat -luokat. Turistiluokkaan saavat osallistua kaikki sellaiset koirat, jotka eivät 

voi osallistua virallisiin näyttelyihin, kuten muun muassa kivesvikaiset, lääkityksellä 

olevat tai, jos omaavat jonkin rotumääritelmässä olevan hylkäävän virheen. Omistaja 

voi myös ilmoittaa turistiluokkaan omistamansa borzoin, vaikka sillä olisi oikeus osal-

listua viralliseen luokkaankin. (Erikoisnäyttely 2015). 

 

Arvokkaat -luokka on tarkoitettu kaikille yli kymmenen (10) vuotta vanhoille hyvässä 

kunnossa oleville borzoille. Heille ei ole muuta vaatimusta kuin ovat täyttäneet kymme-
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nen vuotta. Tällä luokalla halutaan kunnioittaa ja arvostaa iäkkäitä borzoita, jotka ovat 

vielä hyvissä sielun ja ruumin voimissaan. (Erikoisnäyttely 2015.) 

 

Erikoisnäyttelyyn osallistuvat koirat voidaan ilmoittaa seuraaviin luokkiin: 

    pikkupentuluokka (PEN) 5 kk- alle 7 kk  

    pentuluokka (PEN) 7 kk - alle 9 kk 

    junioriluokka (JUN) 9 kk - alle 18 kk 

    nuortenluokka (NUO) 15 kk - alle 24 kk 

    avoinluokka (AVO) alkaen 15 kk 

    valioluokka (VAL) alkaen 15 kk (koiran tulee olla jonkun maan muotovalio) 

    käyttöluokka (KÄY alkaen 15 kk (koiran pitää olla maasto – tai ratakäyttövalio) 

    veteraaniluokka (VET) alkaen 8 v 

    turistiluokka (TUR) alkaen 9 kk  

    arvokkaat (ARV) alkaen 10 v  

    kasvattajaluokka (KASV) (saman kasvattajan neljä kasvattia) 

    jälkeläisluokka (JÄL) (neljä uroksen tai nartun samanrotuista jälkeläistä) 

    pedigreeluokka (PED) (kolme sukupolvea) 

(Erikoisnäyttely 2015). 

 

 

2.2.4 Näyttelyn kulku 

 

Venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyssä esitetään samaan aikaan vierekkäisissä kehissä 

urokset ja nartut. Jokaisessa luokassa koirat arvostellaan aakkosjärjestykseen koiran 

rekisterinimen mukaan. Luokat arvostellaan järjestyksessä: PEN, JUN, NUO, AVO, 

KÄY, VAL, VET, TUR ja ARVOKKAAT. Arvostelu aloitetaan pienistä pennuista, 

sitten isot pennut ja arvostelu jatkuu luokittain nuorimmasta vanhempaan. Tuomarilta 

KP:n saaneet narttu- ja urospentujen voittajat kilpailevat parhaan pennun arvosta. Voit-

tajasta tulee BIS-pentu ja toisesta VSP. (Erikoisnäyttely 2015.) 

 

Kehäsihteerit kertovat mikä luokka on menossa ja kutsuvat koirat numerojärjestyksessä 

arvosteltaviksi. Jokainen borzoi saa ensin yksilöarvostelussa laatuarvostelun eli kirjalli-

sen arvostelun ja laatupalkinto osoitetaan värillä: ERI – punainen, EH – sininen, H – 

keltainen, T – vihreä, HYL – harmaa tai EVA – ruskea. Koirat menevät uudestaan ke-

hään kilpailuluokkaa varten, jossa tuomari sijoittaa luokittain ERI ja EH laatumaininnal-
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la palkitut neljä (4) parasta borzoita paremmuusjärjestykseen. Tuomari voi harkintansa 

mukaan antaa sekä kilpailuarvostelussa sijoittuneille että muille luokassa kilpailleille 

erinomaisella palkituille koirille vaaleanpunaisen SA:n. Tämä tarkoittaa, että kyseinen 

koira on katsottu sertin arvoiseksi. Kaikki tämän SA:n saaneet urokset ja nartut kutsu-

taan, kun kaikki luokat ovat arvosteltu, pu- tai pn- kehään. (Koiranäyttelyt 2015.) 

 

Ainoastaan erikoisnäyttelyssä joka luokasta valitaan BIS ja VSP- koira (Erikoisnäyttely 

2015). Kun kaikki sekä narttujen että urosten luokat on arvosteltu, valitaan molemmista 

luokista neljä parasta. Koko näyttelyn kaunein koira eli BIS on joko narttujen tai uros-

ten voittaja. Uroksille sekä nartuille jaetaan pu- ja pn- kehissä omat sertit ja varasertit. 

Sertiä tai varasertiä ei voi vastaanottaa koira, joka on jo Suomen muotovalio tai kilpai-

lee pentu-, turisti- tai arvokkaat -luokassa. (Suomen Kennelliitto 2015.) 

 

Tämän jälkeen arvotellaan kasvattaja-, pedigree ja jälkeläisluokat. Kasvattajaluokkaan 

saa osallistua neljä saman kasvattajan koiraa, jotka ovat saaneet tuomarilta erinomaisen 

tai erittäin hyvän. Kasvattajaluokat (kuva 4) järjestetään paremmuusjärjestykseen. Sa-

malla tavalla arvostellaan jälkeläis- ja pedigreeluokat. Jälkeläisluokassa esitetään joko 

uros tai narttu ja sen neljä pentua. Pedigreeluokassa esitettävät koirat ovat kolmea eri 

sukupolvea, esimerkiksi isoisä, äiti ja tyttärenpoika. Jokainen näiden luokkien voittaja 

saa BIS-arvon. (Erikoisnäyttely 2015.) 

 

 

 

 

KUVA 4. Kasvattajaluokka 2014 (Kuva: Pirjo Hostikka-Vuokare 2014) 
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3 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 

 

 

Tässä luvussa käsitellään, mitä onnistuneen tapahtuman luominen edellyttää ja miten 

tätä tietoa voi käyttää venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyn järjestämisessä. Tämän bor-

zoitapahtuman järjestämisen tueksi on otettu Vallon ja Häyrisen (2014) laatimia ohjeita 

ja neuvoja. Vain vastaamalla hyvin kaikkiin näihin kolmioiden kysymyksiin ja tarkis-

tamalla, että kolmiot ovat tasapainossa keskenään, saadaan onnistunut erikoisnäyttely 

aikaan. 

 

 

3.1 Tapahtuman järjestäminen 

 

Tapahtuman järjestämistä voisi verrata talonrakennusprojektiin. Onnistuneesta tapahtu-

masta tulee onnen ja ilon talo, jossa viihdytään hyvin ja tunnelma on ainutlaatuinen. 

Tapahtuman suunnittelussa ja rakentamisessa, kuten taloakin tehdessä, tarvitaan sauma-

tonta ja sujuvaa yhteistyötä jokaisen osapuolen välillä: suunnittelua, innostusta, jousta-

vuutta, organisointia ja hyvä toimiva tiimi. (Vallo & Häyrinen 2014, 259.) Onnistuneen 

tapahtuman aistii sielun joka sopukassa ja siinä ovat sekä tunne että ajatus kohdillaan. 

Tätä voisi verrata myös tähteen, joka sykkii lämmintä valoa ja iloa kaikille mukanaoli-

joille. Vallon ja Häyrisen (2014, 103) mukaan tapahtuma muodostuu kahdesta eri kol-

miosta: strategisesta (kuva 5) ja operatiivisesta (kuva 6). Kolmioissa on kummassakin 

kolme kysymystä, joihin pitää osata vastata, jotta tapahtumasta tulee onnistunut ja mie-

lenkiintoinen. 

 

 

3.2 Strategiset kysymykset 

 

Miksi tapahtuma järjestetään? Kenelle tapahtuma järjestetään? Mitä järjestetään, missä 

ja milloin? Tapahtumaa järjestettäessä on tarkkaan tiedettävä ja mietittävä, miksi halu-

taan järjestää kyseinen tapahtuma. Halutaanko tapahtuman avulla viestiä jotain erityistä 

määrätylle ryhmälle, sillä tapahtuman tavoite ja viesti pitää olla koko ajan hyvin selvillä 

ja kirkkaana mielessä. Kun tavoite ja viesti on tiedostettu, toinen tärkeä kysymys on 

kohderyhmä, kenelle tapahtuma on suunnattu. Viimeisenä mietitään tapahtuman järjes-

tämisen eri lähtökohtia, millainen tapahtuma järjestetään, mitä ollaan järjestämässä ja 
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onko kohderyhmä valittu oikein. Valinnanvaraa on todella paljon. Tapahtuman järjestä-

jillä pitää olla vastaukset näihin kaikkiin strategisen kolmion (kuva 5) kysymyksiin. 

Ellei vastauksia ole näihin kysymyksiin, silloin ei kannata suunnitella koko tapahtuman 

järjestämistä ollenkaan, koska tapahtuman tavoitteen pitää olla hyvin selvillä. (Vallo & 

Häyrinen 2014, 103–104.) 

 

 

 

 

 KUVA 5. Strategisen kolmion kysymykset (Vallo & Häyrynen 2014, 103, muokattu) 

 

 

3.2.1 Miksi ja kenelle venäjänvinttikoirien erikoisnäyttely järjestetään?  

 

Strategisen kolmion yhtenä kysymyksenä on tavoite ja viesti. Vallon ja Häyrisen (2014, 

103) mukaan, pitää tarkkaan miettiä, miksi järjestetään jokin tapahtuma ja mitä sillä 

halutaan viestiä. Venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyn yhtenä tavoitteena on kerätä va-

roja Suomen Borzoiklubi ry:lle. Toinen erittäin tärkeä tavoite on saada paljon borzoita 

yhdellä kertaa samaan paikkaan. Tähän on hyvä mahdollisuus, koska tämä näyttely jär-

jestetään ainoastaan kerran vuodessa. Näyttelyllä viestitään borzoiden omistajille ja har-

rastajille, että se on myös ainutlaatuinen tilaisuus uusille borzoin omistajille tutustua 

toisiin borzoihin sekä heidän omistajiin. Sinne voi tulla pelkästään katsomaan sekä tu-

tustumaan borzoihin, jos on kiinnostunut tästä upeasta rodusta ja suunnittelee oman 

borzoin hankkimista. (Erikoisnäyttely 2015.) 

 

 Erikoisnäyttely kokoaa paljon kasvattajia, jolloin näyttelyssä pääsee tutustumaan sa-

malla kertaa useaan eri kasvattajaan sekä heidän kasvatteihin. Tapahtumassa kasvattajat 

voivat nähdä niitä kasvattejaan, joita eivät välttämättä ole nähneet pennun luovutuksen 

jälkeen tai jotka eivät käy usein näyttelyissä. Rodun harrastajat ja borzoiden omistajat 

tapaavat toisiaan, nauttivat mukavasta ja leppoisasta päivästä samoin ajattelevien ja bor-
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zoita rakastavien kanssa. Venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyn kohderyhmänä ovat 

kaikki, jotka ovat kiinnostuneet borzoista. (Erikoisnäyttely 2015.) 

 

 

3.2.2 Mitä, missä ja milloin järjestetään? 

 

Venäjänvinttikoirien erikoisnäyttely on ainoastaan borzoille tarkoitettu koiranäyttely, 

johon saavat osallistua kaikki rokotetut, sirutetut, rekisteröidyt ja viisi kuukautta täyttä-

neet borzoit. Näyttely pitää anoa Kennelliitolta noin vuotta aikaisemmin kuin se järjes-

tetään. Anomuksessa pitää olla näyttelyn ajankohta, tuomarit ja näyttelypaikka, samoin 

näyttelytoimikunnan puheenjohtajan ja sihteerin tiedot. Ajankohdaksi pyritään valitse-

maan sellainen päivä, jolloin ei olisi muita isoja koiratapahtumia. (Koiranäyttelyt 2015.) 

 

Näyttelypaikan tulee olla riittävän iso, helposti löydettävissä ja paikoitustilaa pitää olla 

kaikille. Erikoisnäyttely järjestetään ulkotapahtumana, jolloin tapahtumapaikalta täytyy 

löytyä wc:tä, koirien ulkoilutusalueet sekä mielellään jonkinlainen kanttiini tai kahvila, 

koska näyttelypäivä tulee olemaan todella pitkä. Näyttelypaikalla olisi hyvä, jos koirilla 

olisi mahdollisuus päästä suihkuun tai muuten ne pystyisi kastelemaan, koska näyttely 

järjestetään aina kesällä ja silloin voi olla todella kuuma ilma, joten koirat on saatava 

viilennettyä tarpeen niin vaatiessa. Borzoiden arvostelussa kiinnitetään erittäin paljon 

huomiota niiden liikkumiseen ja liikkeeseen, jonka vuoksi arvostelukehien on oltava 

riittävän suuret ja kehäpohjien tasaiset, jolloin niissä voi hyvin juosta. (Koiranäyttelyt 

2015.) 

 

Järjestelyissä pitää ottaa aina huomioon kuntakohtaiset erikoismääräykset. Yleisötapah-

tumisissa pitää olla lupa poliisilta, jos yleisöä on enemmän kuin sata henkeä. Näytte-

lyissä on oltava ensiaputaitoinen henkilö paikalla, koska, jollei ensiapua ole hoidettu, 

ei tapahtumalle myöskään myönnetä järjestämislupaa. (Poliisi 2015.) Yleisötapah-

tumissa pitää olla ajan tasalla oleva pelastussuunnitelma (Pelastuslaki 379/2011) ja 

näyttelyalueelta pitää löytyä selvästi merkityt tupakointipaikat. Tupakointi, myös ulko-

alueilla järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa, on sallittua nykyään ainoastaan erikseen 

määrätyllä alueella (Tupakkalaki 487/2011). 
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3.3 Operatiiviset kysymykset 

 

Miten tapahtuma järjestetään? Millainen tapahtuman ohjelma tai sisältö on? Kuka toimii 

isäntänä? Tapahtumaa järjestettäessä pitää olla selvillä tapahtuman koko prosessi, joka 

koostuu suunnittelu-, toteutus- ja jälkimarkkinointivaiheesta. Jos strateginen kolmio on 

mietintää, suunnittelua ja pohdintaa, niin operatiivinen kolmio (kuva 6) puolestaan on 

asioiden toteuttamista ja toimintaa käytännössä. (Vallo & Häyrinen 2014, 106–107.) 

 

 

 

KUVA 6. Operatiivisen kolmion kysymykset (Vallo & Häyrinen 2014, 106, muokattu) 

 

 

3.3.1 Miten näyttely toteutetaan? 

 

Ensin kannattaa miettiä koko tapahtumaprosessia eri vaiheittain. Miten venäjänvintti-

koirien erikoisnäyttely järjestetään ja toteutetaan niin, että haluttu tavoite ja viesti saavu-

tetaan. Sananlasku ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pitää paikkansa myös tässä, 

sillä näyttelyä aletaan suunnitella reilu puoli vuotta aikaisemmin kuin itse näyttely on 

tarkoitus järjestää. Uuden näyttelytoimikunnan puheenjohtajan on hallitus hyväksynyt ja 

hän valitsee kokoonpanon näyttelytoimikuntaan. Usein henkilöt ovat jo selvillä hyvissä 

ajoin. (Näyttelytoimikunta 2015.) 

 

Ensimmäisessä kokouksessa mietitään tulevaa erikoisnäyttelyä joka suunnalta eli ensik-

si pitää päättää näyttelypaikka ja varata se. Sen jälkeen keskustellaan tuomareista: mistä 

maasta kutsutaan, ovatko he olleet aikaisemmin Suomessa arvostelemassa borzoita, 

kasvattavatko itse borzoita, haluavatko tulla Suomeen ja onko heidän kalenterissaan 

vapaata määrättynä ajankohtana. Erikoisnäyttelyt tehdään pitkälti samalla kaavalla joka 

vuosi, vain paikka ja välillä toimikunta saattaa vaihtua, jolloin päälinjat ovat hyvin sel-
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villä. Nykyinen näyttelytoimikunta on järjestänyt yhdessä jo aikaisemminkin erikois-

näyttelyitä, joten se pystyi heti aloittamaan suunnittelun suoraan ilman ongelmia. Tässä 

vaiheessa jo yritetään ottaa huomioon edelliseltä vuodelta saatuja palautteita ja katsoa, 

miten voitaisiin toimia joissain asioissa toisin. (Näyttelytoimikunta 2015.) 

 

 

3.3.2 Millainen näyttelyn sisältö on? 

 

Tapahtuman sisällön suunnittelussa kohderyhmän huomioiminen on yksi tärkeimpiä 

tehtäviä. Tämän lisäksi tapahtuman sisältöön ja ohjelmaan vaikuttavat, mitkä ovat ta-

pahtuman tavoitteet ja viestit muille. (Vallo & Häyrinen 2014, 107.) Venäjänvinttikoi-

rien erikoisnäyttely kertoo jo pitkälti kohderyhmän sekä tapahtuman sisällön. Erikois-

näyttelyn yksi erittäin arvostettu ominaispiirre on se, että borzoiden omistajat ja kasvat-

tajat saavat ulkomaisilta kasvattajatuomareilta arviot heidän koiristaan.  

 

Näyttelytoimikunta on tehnyt aikataulut näyttelypäivän sisällöstä ja ohjelmasta. Jokai-

nen osallistuja saa tämän aikataulun, josta voi tarkistaa näyttelyn kulun ja tapahtumien 

järjestyksen päivän mittaan. Näyttelypäivä kestää koko päivän pitäen sisällään koirien 

näyttelyarvostelun, osallistumisen erilaisiin kilpailuihin huumorimielellä, ystävien ta-

paamista, toisiin borzoihin tutustumista ja mukavaa yhdessäoloa rennossa ilmapiirissä. 

(Erikoisnäyttely 2015.) 

 

 

3.3.3 Ketkä ovat näyttelyn vastuuhenkilöt? 

 

Suomen Borzoiklubi ry:n venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyn järjestää klubin hyväk-

symä näyttelytoimikunta, joka vastaa itsenäisesti kaikesta näyttelyyn liittyvästä toimin-

nasta ja työstä. Ensimmäisessä kokouksessaan toimikunta päättää työnjaosta ja vastuu-

henkilöistä. Puheenjohtaja kuitenkin vastaa viime kädessä kaikesta. Seuraavassa ko-

kouksessa käydään yhdessä läpi annetut tehtävät ja niiden toteutuminen, tarvitaanko 

enemmän aikaa johonkin suoritukseen ja onko tehtävänannot ymmärretty. Näyttelytoi-

mikunnan jäsenet mainostavat erikoisnäyttelyä sekä sosiaalisessa mediassa (Facebook) 

että klubin jäsenille tulevassa Borzoi-lehdessä. Venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyn 

mainos (liite 4) löytyy myös klubin kotisivuilta. (Erikoisnäyttely 2015.) 
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3.4 Kolmioiden tasapaino 

 

Strategisten ja operatiivisten kolmioiden kuusi kysymystä (miksi, kenelle, mitä, miten, 

millainen ja kuka?) muodostavat keskenään kaksi kolmiota, joiden pitää olla tasapainos-

sa keskenään. Tapahtumasta tulee toimimaton, jos jokin osa-alue ei toimikaan kunnolla 

eli jokin kolmion kulma on toista voimakkaampi tai heikompi. Onnistunut tapahtuman 

malli saadaan, kun nämä kaksi eri tapahtumakolmiota laitetaan päällekkäin, jolloin ne 

muodostavat yhden kokonaisen kirkkaasti tuikkivan tähden (kuva 7). Lähtökohdat on-

nistuneelle tapahtumalle ovat erittäin hyvät, jos suunnitteluvaiheessa on käyty sekä stra-

tegisen että operatiivisen kolmion kaikki kuusi kysymystä huolellisesti läpi ja saatu nii-

hin vastaukset. (Vallo & Häyrinen 2014, 109) 

 

 

 

 

KUVA 7. Onnistuneen tapahtuman malli (Vallo & Häyrinen 2014, 109, muokattu) 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TOTEUTUS 

 

 

Tutkimus tulee tehdä rehellisesti ja niin, ettei vastaajille aiheudu siitä haittaa sekä puo-

lueettomasti. Tutkimus on onnistunut, jos sen avulla saadaan luotettavia vastauksia tut-

kimuskysymyksiin ja sen tulee mitata sitä, mitä tarkoitus oli selvittää. Tutkimuslomak-

keen kysymysten tulee mitata oikeita asioita ja niiden tulee kattaa koko tutkimusongel-

ma. Pätevän (validin) tutkimuksen toteutumista edesauttavat korkea vastausprosentti 

sekä edustavan otoksen saaminen. Avoimuus ja puolueettomuus ovat tärkeää tietoja 

kerättäessä, siksi tutkijan onkin oltava koko tutkimuksen ajan tarkka ja kriittinen sekä 

kerätessään tietoa että niiden tulkinnassa. Tutkimuslomakkeen kysymysten pitää olla 

tarkoin harkittuja ja hyvin suunniteltuja. (Heikkilä 2014, 27–30.) 

 

 

4.1 Tutkimusmenetelmät 

 

Vilppaan (2015) mukaan tutkimuksen aineiston keräämisessä voidaan käyttää joko laa-

dullista tai määrällistä tutkimusmenetelmää. Näitä kahta tutkimusmenetelmää voidaan 

yhdistellä ja ne täydentävät toisiaan. Pääpaino on selkeästi oltava aina jommallakum-

malla tutkimusmenetelmällä. (Vilpas 2015.) Laadullisella tutkimuksella pitää lähteä niin 

sanotusti puhtaalta pöydältä eli tutkijan ei saisi asettaa mitään ennakko-oletuksia tutki-

muksestaan, kun taas määrällisessä tutkimuksessa tutkija laatii oletukset saamansa tie-

don perusteella (Kananen 2008, 28). Määrällinen tutkimus edellyttää tutkittavan ilmiön 

tuntemista. Tutkijan täyttyy tietää, mitä mitataan sekä tuntea tähän ilmiöön vaikuttavat 

tekijät. (Kananen 2011, 12.) Tässä opinnäytetyössä käsitellään tutkimusongelmaa 

enemmän kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimusmenetelmän avulla, keräämällä tut-

kimustietoa käyttäen apuna kyselytutkimusta, jossa tutkija esittää valikoidulle vastaaja-

ryhmälle kysymyksiä ja väittämiä kyselylomakkeen välityksellä.  

 

Kyselytutkimus on tärkeä tapa kerätä ja tarkastella tietoa mielipiteistä ja asenteista, mut-

ta näiden tutkiminen ei välttämättä ole helppoa. Kyselytutkimus on määrällistä tutki-

musta, jossa sovelletaan tilastollisia menetelmiä, sillä kyselyaineistot koostuvat mita-

tuista numeroista ja luvuista. Kysymykset ja väittämät esitetään lomakkeessa sanallises-

ti, mutta vastaukset silti esitetään numeraalisesti. Sanotaan, että määrällisellä tutkimus-

otteella tavoiteltaisiin enemmän yleiskäsityksiä, kun taas laadullisella menetelmällä 
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pureuduttaisiin enemmän yksityiskohtiin, mutta tilastollisilla menetelmillä päästään 

myös yksityiskohtia tutkimaan. (Vehkalahti 2014, 11–13.) 

 

Tässä tutkimuksessa hyödynnetään molempia tutkimusmenetelmiä sekä määrällistä eli 

kvantitatiivista että laadullista eli kvalitatiivista tutkimustyyppiä. Kvantitatiivista tutki-

mustyyppiä ovat numeerisesti ilmaistut vastaukset suljettuihin kysymyksiin, joihin vas-

tausvaihtoehdot on annettu jo valmiiksi. Kyselylomakkeessa oli myös muutamia avoi-

mia vapaamuotoisia kysymyksiä, jotka ovat tyypillisiä kvalitatiivisessa tutkimusmene-

telmässä. (Taanila 2014a; Vehkalahti 2014, 11–13.) 

 

 

4.2 Kohderyhmän valinta  

 

Suora tiedonkeruu yksittäisiltä henkilöiltä perustuu yleensä otosten käyttöön, jolloin 

tietoja ei kerätä kaikilta, vaan perusjoukkoa edustavalta otokselta. Oikein tehtynä tästä 

saadaan luotettava kuva koko kuvaaman ryhmän ominaisuuksista. (Simpura & Melkas 

2013, 96.). Näiden yksittäisten vastaajien vastauksista muodostetaan otosta kuvaileva 

yhteenveto apuna käyttäen taulukoita, tunnuslukuja ja kuvioita. Tämän otoksen perus-

teella muodostetaan sitten kuva koko perusjoukosta. (Taanila 2014b.)  

 

Opinnäytetyön tekijä on itse ollut monta vuotta borzoin omistaja ja tietää aika hyvin 

Suomessa asuvat borzoiden omistajat, joten tutkimus aloitettiin ottamalla yhteyttä mah-

dollisimman moneen heistä. Tutkija pyysi heidän sähköpostiosoitteensa tavatessaan 

osan heistä kevään ja kesän 2014 aikana erilaisissa borzoitapahtumissa henkilökohtai-

sesti. Samalla selitettiin, miksi halutaan kyseisiä tietoja. Heidän, joita ei kohdattu henki-

lökohtaisesti, yhteystietoja pyydettiin yksityisviestillä sosiaalisessa mediassa, mikä on 

hyvä keino saavuttaa henkilöitä, joita ei tunne. Vilppaan (2015) mukaan otannan suun-

nittelussa on otettava huomioon tarvittavan tiedon laatu, koska otoksen koon kasvaessa 

myös tulokset tarkentuvat, joten tutkija sai mielestään lukumääräisesti kattavan otoksen 

borzoiden omistajista. Suurimmalle osalle heistä lähetettiin sähköpostia, jossa kerrottiin 

tutkijan tekemästä opinnäytetyöstä (liite 1). Tutkimusta varten tarvittiin borzoiden omis-

tajilta heidän mielipiteitään ja kokemuksiaan venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyistä. 

Tämän tiedon keräämistä varten laadittiin e- kyselylomake, johon oli suora linkki tutki-

jan lähettämässä sähköpostissa (liite 2).  
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4.3 Kyselylomake 

 

Yleisin tiedonkeruumenetelmä kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa on 

kyselylomake (Kananen 2011, 12). Hyvän kyselytutkimuksen tavoitteena, kuten Aki 

Taanila kirjoittaa menetelmäblogissaan (2014), on hankkia tutkimuksen tarkoitukseen 

sopivaa tietoa. Sen on oltava todenmukaista ja virheetöntä sekä kyselylomakkeen tulee 

olla selkeä, kysymykset etenevät loogisesti ja ovat selkeitä. (Taanila 2014a.) Kyselylo-

make täytyy suunnitella hyvin huolellisesti, koska sen jälkeen, kun vastaaja on täyttänyt 

lomakkeen ja lähettänyt sen, siihen ei enää voi tehdä muutoksia. Hyvän kyselylomak-

keen tulisi olla kokonaisuus, jossa toteutuvat niin sisällölliset kuin tilastollisetkin näkö-

kohdat. (Vehkalahti 2014, 20.)  

 

Lomakkeen alkuun sijoitetaan helppoja kysymyksiä, joilla herätetään vastaajan mielen-

kiinto. E-kyselylomake sisälsi kysymyksiä ja väittämiä erikoisnäyttelystä, sen kehittä-

misestä ja yleisesti borzoiharrastajien tyytyväisyyttä sen järjestämiseen. Lomakkeen 

alussa oli suljettuja kysymyksiä, joihin annettiin valmiit vastausvaihtoehdot. Tältä osin 

kyselylomake oli tutkimustyypiltään määrällinen eli kvantitatiivinen, koska näitä vas-

tauksia voitiin tutkia ja käsitellä tilastollisesti. (KvantiMOTV 2015.) 

 

Kyselylomakkeen lopussa oli muutama vapaamuotoinen avoin kysymys, joita käytetään 

etupäässä kvalitatiivisessa tutkimusmenetelmässä (Heikkilä 2014, 45 – 49). Avoimien 

kysymysten avulla voidaan saada yllättäviä ja käyttökelpoisia mielipiteitä, mutta näiden 

vastausten analysointi vie aikaa, sen vuoksi ei kyselylomakkeelle kannata laittaa kuin 

muutama avoin kysymys (Taanila 2014a). Näissä avoimissa kysymyksissä vastaajat 

saivat esittää muun muassa omia ideoitaan näyttelyn kulusta, antaa positiivista tai nega-

tiivistä palautetta näyttelytoimikunnalle ja ehdottaa uusia toimintatapoja. Avovastaukset 

ovat hyvin tärkeitä tutkimuksen kannalta, koska niistä usein saadaan sellaista tietoa, 

joka voisi muuten jäädä kokonaan huomioimatta (Vehkalahti 2014, 25).  

 

Vastausajaksi kyselylomakkeelle annettiin kaksi viikkoa, mutta muutama vastaus tuli 

vielä sen jälkeen. Kaikki vastaukset on otettu huomioon tuloksia tarkasteltaessa ja seu-

raavassa luvussa (luku 5) käydään vastaukset läpi. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

Kysymykset lähetettiin sähköpostitse vastaanottajille syksyllä 2014. Sähköpostissa ker-

rottiin kyselystä ja viestin lopussa oli linkki suoraan e-lomakkeeseen. Kyselylomakkeen 

vastaukset on avattu ja analysoitu tilasto-ohjelmalla IBM SPSS Statistics 20. Kyselylo-

make lähetettiin 116 borzoin omistajalle ja vastauksia tuli yhteensä 86 kpl. Vastauspro-

sentiksi tuli 74 %, johon opinnäytetyön tekijä on todella tyytyväinen. Vastausprosentti 

on tutkimuksen kannalta syytä raportoida, koska se on yksi tärkeimmistä tekijöistä arvi-

oitaessa tutkimuksen luotettavuutta (Vehkalahti 2014, 44). Kysymykseen viisi (5.5) sai 

valita useamman kuin yhden vastauksen annetuista vaihtoehdoista, jolloin vastaajien 

lukumäärä (n) on poikkeuksellisesti 223. Muihin kysymyksiin yhdestä neljään (5.1.–

5.4.) sai valita vain yhden vastauksen ja kaikki vastasivat, jolloin vastaajien lukumäärä 

(n) on 86. Tässä luvussa (5) käydään läpi kaikki vastaukset ja kerrotaan prosenttija-

kaumat kunkin kysymyksen kohdalla. 

 

 

5.1 Venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyn ajankohta 

 

Ensimmäiseksi e-lomakkeessa kysyttiin, milloin olisi paras ajankohta järjestää venäjän-

vinttikoirien erikoisnäyttely (kuvio 1). Vastaajista puolet (50 %) oli sitä mieltä, että 

näyttely järjestettäisiin edelleen kesäkuussa, jolloin se yleensä järjestetään. Vastaajista 

noin vajaa viidesosa (19 %) halusi, että erikoisnäyttely järjestettäisiin heinäkuussa. Rei-

lut kymmenen (14 %) prosenttia vastaajista olisi halunnut, että erikoisnäyttely järjestet-

täisiin vasta elokuussa.  

 

 

KUVIO 1. Milloin olisi paras aika järjestää venäjänvinttikoirien erikoisnäyttely? (n=86) 
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Vastaajista joka kymmenes haluaisi näyttelyn pidettävän aikaisemmin keväällä eli tou-

kokuussa (9 %). Vain pieni osa vastaajista haluaisi, että näyttely pidettäisiin syksym-

mällä, syyskuussa (3 %). Venäjänvinttikoirien erikoisnäyttely on pidetty aina kesällä 

ulkonäyttelynä. Olikin erittäin mielenkiintoista huomioida, että vastaajista noin viisi 

prosenttia haluaisi, että näyttely järjestettäisiin talvella sisänäyttelynä. 

 

 

5.2 Vastaajien osallistuminen 

 

On ollut keskustelua borzoiharrastajien keskuudessa siitä, että pitäisikö erikoisnäyttelyn 

yhteydessä järjestää (eri päivälle) omat maastojuoksukilpailut vain ja ainoastaan bor-

zoille. Toisessa kysymyksessä (kuvio 2) tiedusteltiin borzoiden omistajilta, kuinka moni 

osallistuisi sekä erikoisnäyttelyyn että maastojuoksukilpailuihin vai osallistuisiko kum-

paankaan. Vastaajien tuloksia tutkittaessa tällaiselle koko viikonlopun borzoitapahtu-

malle olisi selvästi kannatusta. Vastaajista reilusti yli puolet (59 %) osallistuisi sekä 

venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyyn että maastojuoksukilpailuihin, jos ne järjestettäi-

siin samassa yhteydessä, mutta eri päivinä. Borzoiden omistajat harrastavat eniten näyt-

telyitä koiriensa kanssa. Tässäkin tapauksessa pelkästään erikoisnäyttelyyn osallistuisi 

yli kolmasosa vastaajista (36 %). Vain pieni osa vastaajista (2 %) osallistuisi ainoastaan 

maastojuoksukilpailuihin tai ei osallistuisi kumpaankaan tapahtumaan.  

 

 

KUVIO 2. Jos erikoisnäyttelyn yhteydessä (joko edellisenä tai seuraavana päivänä) jär-

jestettäisiin omat maastojuoksukilpailut, osallistuisitko? (n=86) 

 

 

 Vastaajat kommentoivat, että erikoisnäyttely pitää olla ennen maastojuoksukilpailuita, 

koska koira voi loukkaantua juostessa kilpailussa (ontuu kehässä, liikkeitä ei voi arvos-
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tella) tai likaantuu. Seuraava kommentti kertoo paljon: ” Osallistuisin varmasti molem-

piin, jos kilpailisin koirieni kanssa, kunhan majoitus järjestyisi helposti. Näyttelyyn to-

dennäköisesti ensin, ettei menisi pesut ja puunaukset hukkaan. Ja kun vahinkoja sattuu, 

ei tarvitsisi pelätä näyttelystä poisjääntejä.” 

 

 Joillakin vastaajista ei ole koiria, joita voisi kilpailuttaa, mutta he tulisivat silti mielel-

lään katsomaan maastojuoksukilpailuja, jos ne pidettäisiin erikoisnäyttelyn yhteydessä. 

Muutama vastaaja totesikin, että jos järjestettäisiin koko viikonlopun kestävä borzoita-

pahtuma, se vaatisi nykyistä enemmän henkilöitä järjestelyihin. Näyttelypaikka pitäisi 

olla sellainen, missä voisi pitää sekä erikoisnäyttelyn että maastojuoksukilpailut samoin 

pitäisi osallistujille olla mahdollisuus yöpymiseen. 

 

 

5.3 Venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyn tuomarit 

 

Erikoisnäyttelyihin pyydetään yleensä ulkomaisia borzoikasvattajatuomareita. Opinnäy-

tetyön tekijä halusi kysyä borzoiden omistajilta (kuvio 3), mitä mieltä he ovat tästä. 

Vastaajista reilu kolmasosa (33 %) oli sitä mieltä, että erikoisnäyttelyissä tuomarien on 

oltava ulkomaisia borzoiden kasvattajia. Tasan puolet eli 50 % vastaajista oli kuitenkin 

tuomareista jokseenkin samaa mieltä. Heidän mielestä arvostelevan tuomarin ei välttä-

mättä tarvitsisi olla borzoiden kasvattaja. Reilulle kymmenelle prosentille (13 %) vas-

taajista ei ollut mitään väliä, mistä tuomarit ovat tai kasvattavatko edes borzoita. Aino-

astaan prosentti vastaajista oli eri mieltä siitä, että venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelys-

sä arvostelevien tuomarien pitää olla aina ulkomaisia borzoiden kasvattajia.  

 

 

KUVIO 3. Tuomarien on oltava aina rotumme ulkomaisia kasvattajatuomareita. (n=86) 
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5.4 Koirien palkitseminen ja tuomarien valinta erikoisnäyttelyssä 

 

Neljännessä kysymyksessä käytiin läpi erilaisia väittämiä liittyen koirien palkitsemiseen 

ja tuomarien valintaan venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyssä. Tässä työssä haluttiin 

käyttää mieluummin väittämiä kuin kysymyksiä, joihin vastataan joko kyllä tai ei. Taa-

nilan (2014b) mukaan väittämistä saa tutkija paljon enemmän tietoa kuin monivalinta-

kysymyksistä, joihin voi valita monta vastausvaihtoehtoa. Vastaajan piti valita jokaisen 

väittämän kohdalla se vaihtoehto, joka hänen mielestään oli sopivin. Väittämissä käytet-

tiin Likertin neliportaista järjestysasteikkoa, viisiportaisen asemasta, koska tämän opin-

näytetyön tekijä halusi jokaiseen väittämään borzoiomistajan henkilökohtaisen mielipi-

teen. Tämän vuoksi kysymyslomakkeesta jätettiin pois vaihtoehto: ei samaa eikä eri 

mieltä. Kysymyslomakkeessa jokaiseen väittämään tuli vastata, mitä mieltä on kyseises-

tä väittämästä. Vastausvaihtoehdot olivat: 1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri miel-

tä, 3 = jokseenkin samaa mieltä tai 4 = täysin samaa mieltä. Väittämiä oli yhteensä kol-

metoista ja vastaukset on koottu samaan taulukkoon (taulukko 1). 

 

Väittämät: 

1. Kaikille luokkavoittajille jaetaan ruokasäkit. Vastaajista yhteensä yli 62 % oli 

sitä mieltä, että ruokasäkit jaetaan luokkavoittajille. Vajaa kolmasosa (23 %) oli 

jokseenkin eri mieltä tästä ja vain 14 % ei halunnut ruokasäkkejä jaettavan ol-

lenkaan jokaiselle luokkavoittajalle. 

 

2. Kaikille luokkasijoittuneille annetaan pokaalit. Yli puolet vastaajista eli 56 % 

(26 % +30 %) haluaisi antaa pokaalit kaikille luokkasijoittuneille. Kolmasosa 

(30 %) oli tästä jokseenkin eri mieltä ja jälleen pieni osa (14 %) ei halunnut niitä 

annettavan kaikille luokkasijoittuneille. 

 

3. Annetaan BIS- ja VSP- voittajille manttelit. Ylivoimaisesti suurin osa (yhteensä 

83 %) vastaajista halusi, että manttelit annetaan edelleen BIS- ja VSP - voittajil-

le. Vain pieni osa (yhteensä 18 %) ei haluaisi mantteleita annettavan ollenkaan. 

 

4. Jaetaan kiertopalkinnot sekä luokkavoittajille että BIS- ja VSP-koirille. Vastaa-

jista täysin samaa mieltä oli kolmasosa (33 %) ja jokseenkin samaa mieltä oli 

vähän enemmän eli 36 %. Näiden jakamisesta täysin eri mieltä oli 16 % ja jok-
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seenkin eri mieltä 14 %. Venäjänvinttikorien erikoisnäyttelyyn tulevat borzoiden 

omistajat haluavat, että edelleen jaetaan kiertopalkinnot voittajille. 

 

5. Palkitaan edelleen kasvattaja, jonka kasvatteja on ilmoitettu näyttelyymme eni-

ten. Vastaajista yli puolet (yhteensä 66 %) haluavat, että erikoisnäyttelyssä pal-

kitaan edelleen kasvattaja, kenen kasvatteja on ilmoitettu erikoisnäyttelyyn eni-

ten. Täysin eri mieltä tästä palkitsemisesta oli 12 % vastaajista ja jokseenkin eri 

mieltä viidesosa eli 22 %. 

 

6. Palkitaan edelleen omistaja, jonka omistamia koiria ilmoitettu eniten. Vastaajis-

ta reilu puolet (56 %) haluaa edelleen palkita eniten omia koiriaan erikoisnäytte-

lyyn ilmoittaneen omistajan. Vajaa kolmasosa (29 %) on asiasta jokseenkin eri 

mieltä ja ainoastaan 15 % vastaajista ei halua, että eniten omia koiriaan ilmoitta-

nutta palkitaan. 

 

7. Palkitaan näyttelyn vanhin venäjänvinttikoira. Vastaajista 95 % haluaa, että jat-

ketaan venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyissä näyttelyn vanhimman borzoin 

palkitsemista. Ainoastaan yksi prosentti vastaajista oli eri mieltä tästä ja kolme 

prosenttia jokseenkin eri mieltä palkitsemisesta. 

 

8.  Kaikki pentu-, turisti-, juniori- ja veteraaniluokat arvostelee suomalainen tuo-

mari. Kysyttäessä, pitäisikö suomalaisen tuomarin arvostella pennut, turistit, ju-

niorit ja veteraanit, vastaajista vain yksi prosentti oli täysin samaa mieltä ja 23 % 

jokseenkin samaa mieltä. Täysin eri mieltä asiasta oli reilu kolmasosa vastaajista 

(36 %) ja jokseenkin eri mieltä 40 %. Tämä tarkoittaa sitä, että noin 76 % kaikis-

ta vastaajista haluaa, että kyseiset luokat arvostelee sama ulkomainen tuomari, 

joka arvostelee muutkin luokat. 

 

9. Kutsuttu ulkomainen kasvattajatuomari arvostelisi sekä urokset että nartut lo-

puissa luokissa. Tämä kysymys sivuaa äskeistä kysymystä siten, että jos edellä 

mainitut luokat arvostelisi suomalainen tuomari, arvostelisi ulkomainen tuomari 

sekä nartut että urokset lopuissa luokissa. Tätä kannatti vastaajista selvästi vajaa 

kolmannes (27 %) ja jokseenkin samaa mieltä tästä oli vajaa puolet (43 %). Vas-

taajien prosenttijakautumien perusteella selvästi enemmistö haluaa, että sama 

tuomari arvostelisi narttujen ja urosten nuorten-, avoimen-, käyttö ja valioluo-
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kan. Kolmannes (30 %) vastaajista haluaisi, että nartuilla ja uroksilla olisi eri 

tuomarit. 

 

10. Uroksilla ja nartuilla pitää olla omat tuomarit joka luokassa. Kysyttäessä, pitäi-

sikö uroksilla ja nartuilla olla omat tuomarit joka luokassa. Vastaajista ainoas-

taan 14 % oli sitä mieltä, että pitää olla ja reilu kolmasosa (35 %) oli jokseenkin 

samaa mieltä asiasta. Yli puolet (yhteensä 52 %) vastaajista oli sitä mieltä, että 

heillä voisi olla sama tuomari. 

 

11. Erikoisnäyttelyssämme arvostellaan jatkossakin epäviralliset luokat ja kilpailut. 

Näitä epävirallisia kilpailuja toivotaan edelleen järjestettävän erikoisnäyttelyssä, 

koska reilusti yli puolet (58 %) vastaajista halusi, että ne arvosteltaisiin jatkos-

sakin. Vastaajista melkein kolmannes (28 %) oli jokseenkin samaa mieltä tästä 

ja vain pieni osa (yhteensä 14 %) vastaajista oli sitä mieltä, ettei epävirallisia 

luokkia ja kilpailuja tarvittaisi ollenkaan. 

 

12. Epäviralliset kilpailut arvostelisivat aina kotimainen borzoikasvattaja. Vastaa-

jista ainoastaan 13 % halusivat, että kotimainen borzoikasvattaja arvostelisi nä-

mä epäviralliset kilpailut. Reilu kolmasosa vastaajista oli asiasta jokseenkin sa-

maa mieltä (33 %) kuten myös eri mieltä (38 %) eli vastaajille tuntui olevan aika 

sama, kuka nämä luokat loppujen lopuksi arvostelisi. Vajaa viidesosa (16 %) 

vastaajista haluaisi, että ne arvostelisi joku muu kuin kotimainen borzoikasvatta-

ja. 

 

13. Kutsuttu ulkomainen tuomari arvostelisi myös epäviralliset kilpailut. Vastaajista 

vajaa viidesosa (16 %) haluaisi, että ulkomainen tuomari arvostelisi myös epävi-

ralliset kilpailut, kun taas vajaalle puolelle (44 %) vastaajista asia on jokseenkin 

sama. Jokseenkin eri mieltä arvostelemisesta oli noin kolmannes (28 %) vastaa-

jista, kun taas kymmenesosa (12 %) vastaajista oli sitä mieltä, että epäviralliset 

kilpailut voisi arvostella kuka tahansa.  

 

Näissä kahdessa viimeisessä väittämässä vastaajat olivat aika yhtä mieltä, ketkä 

arvostelisivat nämä epäviralliset kilpailut venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyis-

sä. Vastaajille sopii yhtä hyvin suomalainen kasvattaja kuin ulkomainen arvoste-

leva tuomarikin näiden epävirallisten kilpailujen tuomariksi. 
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TAULUKKO 1. Väittämiä koskien venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyä.  

 

 

 

 

5.5 Palkinnot 

 

Viides kysymys e-lomakkeessa koski venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyissä jaettavia 

palkintoja (kuvio 4). Vaihtoehtoina olivat koiranruokasäkit, palkintopokaalit, erikois-

ruusukkeet, koiran hoitotuotteita ja viimeisenä vaihtoehtona saivat vastaajat kommen-

toida, mitä muuta he haluaisivat, että erikoisnäyttelyssä olisi palkintoina kuin edellä 

mainitut. Vastaajat saivat valita useamman vaihtoehdon, joten tähän kysymykseen tuli 

vastauksia yhteensä 223 kpl.  

 

Vastaajat halusivat saada mieluiten palkinnoksi erikoisruusukkeita, sillä näitä halusi 

melkein kahdeksankymmentä (79) prosenttia kaikista vastaajista. Yli puolet vastaajista 

halusi saada edelleen koiranruokasäkkejä (55 %) ja palkintopokaaleja (53 %) palkin-

noiksi venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyissä. Näiden palkintojen välillä ei ollut suurta 

eroa. Vajaa puolet (45 %) vastaajista halusi, että palkintoina olisi välillä koiran hoito-

tuotteita. 

 

 

Väittämiä koskien venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyä. Valitse yksi vaihtoehto, 

joka parhaiten kuvaa mielipidettäsi. 

Täysin eri 

mieltä 

Jokseenkin eri 

mieltä 

Jokseenkin sama 

mieltä 

Täysin samaa 

mieltä 

Kokomäärä 

% Lkm % Lkm % Lkm % Lkm 
 Kokonais- 

% 
Lkm 

1. Kaikille luokkavoittajille jaetaan ruokasäkit. 14 % 12 23 % 20 31 % 27 31 % 27 100 % 86 

2. Kaikille luokkasijoittuneille annetaan pokaalit. 14 % 12 30 % 26 26 % 22 30 % 26 100 % 86 

3. Annetaan BIS- ja VSP- voittajille manttelit.  5 % 4 13 % 11 20 % 17 63 % 54 100 % 86 

4. Jaetaan kiertopalkinnot sekä luokkavoittajille että BIS- ja VSP-koirille. 16 % 14 15 % 13 36 % 31 33 % 28 100 % 86 

5. Palkitaan edelleen kasvattaja, jonka kasvatteja on ilmoitettu näyttelyymme 

eniten. 

12 % 10 22 % 19 35 % 30 31 % 27 100 % 86 

6. Palkitaan edelleen omistaja, jonka omistamia koiria ilmoitettu eniten. 15 % 13 29 % 25 26 % 22 30 % 26 100 % 86 

7. Palkitaan näyttelyn vanhin venäjänvinttikoira.  1 % 1 3 % 3 17 % 15 78 % 67 100 % 86 

8. Kaikki pentu-, turisti-, juniori- ja veteraaniluokat arvostelee suomalainen 

tuomari. 

36 % 31 40 % 34 23 % 20 1 % 1 100 % 86 

9. Kutsuttu ulkomainen kasvattajatuomari arvostelisi sekä urokset että nartut 

lopuissa luokissa. 

13 % 11 17 % 15 43 % 37 27 % 23 100 % 86 

10. Uroksilla ja nartuilla pitää olla omat tuomarit joka luokassa. 26 % 22 26 % 22 35 % 30 14 % 12 100 % 86 

11. Erityisnäyttelyssämme arvostellaan jatkossakin epäviralliset luokat ja kilpailut.  6 % 5 8 % 7 28 % 24 58 % 50 100 % 86 

12. Epäviralliset kilpailut arvostelisivat aina kotimainen borzoikasvattaja. 16 % 14 38 % 33 33 % 28 13 % 11 100 % 86 

13. Kutsuttu ulkomainen tuomari arvostelisi myös epäviralliset kilpailut. 12 % 10 28 % 24 44 % 38 16 % 14 100 % 86 
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KUVIO 4.  Mitä pitäisi olla palkintoina näyttelyssämme? (n=223) 

 

 

Vastaajat saivat myös itse ehdottaa, mitä muuta he haluaisivat saada palkinnoiksi venä-

jänvinttikoirien erikoisnäyttelyissä kuin yllä mainitut. Eniten toivottiin lahjakortteja, 

esimerkiksi lemmikkieläinliikkeeseen. Tasaisesti vastaajat ehdottivat leluja pennuille, 

koiran herkkuja, erilaisia käyttötavaroita, kuten pantoja, hihnoja, koiranpetejä. Koska 

erikoisnäyttely on ainoastaan venäjänvinttikoirille, toivottiin erilaisia borzoiaiheisia 

tavaroita ja esineitä palkinnoiksi. Muutama vastaaja ehdotti palkinnoiksi mitalia, kukkia 

tai klubin terveystutkimuksiin alennuskortteja.  

 

Erään vastaajan kommentti: ”Ruokasäkitkin toki kelpaavat, muttei ole mielestäni pakol-

lisia. Erilainen lahja- tai alennuskupongit esimerkiksi pantakauppoihin / tekijöille olisi 

mukavia, jos he tällaiseen suostuvat. Koirien herkut kelpaavat mielestäni aina ja toki 

lelujakin esimerkiksi pentuluokista.” Erään vastaajan kommentti liittyen terveystutki-

muksiin: ”Borzoiklubi voisi tukea kaikkia näyttelyyn osallistuneita koiria rahallisesti 

lonkka-, kyynär- ja selkäkuvauksissa. Mitä parempi sijoitus, sitä suurempi avustus.” 

 

 

5.6 Mikä on mielestäsi parasta erikoisnäyttelyissämme? 

 

Kyselylomakkeen lopussa vastaajat saivat antaa kommentteja avoimiin kysymyksiin. 

Kysyttäessä, mikä on borzoiharrastajien mielestä parasta erikoisnäyttelyissämme, tähän 

yhteen kommenttiin kiteytyy yli puolet vastauksista: ”Uusiin ihmisiin tutustuminen ja 

tuttavuuksien luominen ja vanhojen tuttavuuksien vahvistaminen.” Reilusti yli puolet 

vastaajista kommentoi, että parasta näissä näyttelyissä on tuttujen, muiden borzoiden 
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omistajien ja kasvattajien tapaaminen, uusiin harrastajiin tutustuminen sekä tietynlainen 

yhteenkuuluvuus, vietetään aikaa yhdessä samanhenkisten ihmisten kanssa, paikassa, 

missä on koolla yhtä aikaa paljon borzoita.  

 

Venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyissä tapaa paljon sellaisiakin koiria ja omistajia, 

joita ei muuten näkisi näyttelyissä, koska tähän näyttelyyn saavat osallistua myös bor-

zoit, joilla voi olla jokin rotumääritelmässä lueteltu virhe. Usein osallistutaan erityisesti 

erikoisnäyttelyihin, vaikkei muuten osallistuttaisi koiranäyttelyihin ollenkaan. 

 

Vajaa puolet vastaajista piti siitä, että näkevät usean eri kasvattajan borzoita samalla 

kertaa, sillä venäjänvinttikoirien erikoisnäyttely on ainoa tapahtuma, joka kerää ylivoi-

maisesti eniten borzoita samaan paikkaan samalla kertaa. Suomessa käy yleensä noin 10 

– 35 (46) borzoita yhdessä näyttelyssä, virallisissa maastojuoksukisoissa 9 – 26 borzoi-

ta, mutta erikoisnäyttelyissä on 100 – 130 osanottajaa. Kolmasosa vastaajista arvosti 

erikoisnäyttelyn leppoisaa, mukavaa tunnelmaa ja kiireetöntä, rentoa ja hauskaa ilmapii-

riä, jolloin tapahtumaan on aina kiva tulla, myös uuden harrastajan. Erikoisnäyttelyä 

odotetaan innolla joka vuosi. Lainaten erästä kommenttia: ” Rento tunnelma ja iloiset 

ihmiset.:) Yhteen hiileen puhaltaminen.” 

 

Vastaajat pitivät paljon epävirallisista kilpailuista ja näyttelyluokista, joita saa olla vain 

erikoisnäyttelyissä. Näiden toivottiin säilyvän edelleen ohjelmistossa, koska ne tuovat 

sitä hauskuutta ja rentoutta päivään, kaikki ei ole aina niin virallista. Tässä erään vastaa-

jan kommentti kokoaa yhteen sekä näytteilleasettajien että katsojien mielipiteet: ”Pää-

sääntöisesti turistina näyttelyissä käyvänä, pidän epävirallisista luokista. Tuovat piristä-

vää vaihtelua! Muutoin ehkä, ei niin usein voittava koira voidaan huomioida esim. hy-

västä turkista tai hännästä. Mukavaa on myös antaa leikattujen urosten ”loistaa” turisti-

luokassa:)”  

 

Osa vastaajista haluaisi vähennettävän näitä epävirallisia kilpailuja, sillä ” Varsinainen 

näyttelyosuus menee ihan mukavasti, mutta nuo paras turkki, häntä, pää ym. venyttää 

päivää ihan älyttömästi ja jotenkin siinä kohtaa alkaa myös kangerrella aikataulut.” Toi-

saalta vastaajien mielestä ne kuuluvat päivän ohjelmistoon, koska kyseessä on borzoi-

den oma erikoisnäyttely, jota ei pidetä pelkästään näyttelynä, vaan iloisena, mukavana 

tapahtumana rodun harrastajien kesken. 
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Erikoisnäyttelyihin on yritetty saada arvosteleviksi tuomareiksi ulkomaiset rodun kas-

vattajatuomarit, jotka eivät olisi aikaisemmin arvostelleet Suomessa borzoita. Vastaajat 

arvostivatkin tuomarivalintoja, sillä on haluttu osaavat, varmasti rodun tuntevat tuoma-

rit. Tässä erään vastaajan kommentti kertoo tämän asian hyvin selvästi: ”Erikoisnäytte-

lyn arvostelu tuntuu arvokkaalta, koska onhan se varmasti rotua tuntevan arvio koiras-

ta.”  

 

Näyttelykehien tilavuuteen, joustamiseen ja kokoon oltiin hyvin tyytyväisiä, mutta 

myös toivottiin, että näyttelykehien ympärillä oleva vapaa alue tulee ehdottomasti säi-

lyttää. Yleensä vastaajat olivat tyytyväisiä jaettuihin kiertopalkintoihin ja kehuivat näyt-

telyiden palkintoja hyviksi. 

 

 

5.7 Mitä voisimme kehittää tai parantaa erikoisnäyttelyissämme yleensä? 

 

Aihe tähän opinnäytetyöhön lähti venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyn kehittämisestä ja 

tämän opinnäytetyön tekijä odotti eniten, minkälaisia ehdotuksia tulisi vastaajilta tämän 

tapahtuman kehittämiseksi. Viidesosa (22 %) vastaajista toivoi, että luokkien arvostelu-

järjestystä muutettaisiin nykyisestä. Tähän mennessä pennut arvostellaan aina ensin, 

sitten turistit ja sen jälkeen mennään luokkajärjestyksessä eli JUN, NUO, AVO, KÄY, 

VAL, VET ja viimeisenä arvokkaat.  

 

Veteraaniluokkaan osallistuvat koirat ovat iältään yli kahdeksan vuotta vanhoja ja ar-

vokkaat-luokkaan osallistuvat yli kymmenvuotiaat borzoit, joten näiden luokkien arvos-

telu haluttiin päivän alkuun eli heti pentujen ja turistikoirien jälkeen. Veteraani- ja ar-

vokkaat- luokat on arvosteltu aina näyttelypäivän loppupuolella, jolloin vanhat koirat 

ovat jo väsyneitä odotettuaan koko pitkän päivän. Tähän selvästi toivottiin muutosta. 

Nämä samat vastaajat toivoivat myös, etteivät pu- ja pn- kehät olisi päällekkäin, vaan 

arvosteltaisiin eri aikaan, jolloin kaikki voisivat seurata kyseistä luokkaa yhtä aikaa. 

 

 Päivän aikana pidetään muutamia epävirallisia kilpailuja, jotka tekevät näyttelypäivästä 

pitkän. Tähän toivottiin joutuvuutta aikatauluttamalla näitä erilailla tai ottamalla kaik-

kiin epävirallisiin kilpailuihin kolmannen tuomarin arvostelemaan vain nämä kilpailut, 

jolloin näyttelypäiväkin lyhenisi. Päivän pituudesta johtuen toivottiin, että näyttelypai-

kalla pitäisi olla jonkinlainen ruokailumahdollisuus normaalisti tarjottavien kahvien ja 
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sämpylöiden lisäksi. Jollei kunnon ruokaa olisi mahdollista saada, ainakin grillimakka-

raa pitäisi olla riittävästi kaikille tarjolla. 

 

Toivottiin entistä parempaa ”briiffausta” eli tuomarien ohjeistamista ja perehdyttämistä 

suomalaiseen näyttelyarvosteluun, rotumääritelmään sekä erikoisnäyttelyyn, joka poik-

keaa jonkin verran esimerkiksi kaikkien rotujen kansainvälisestä näyttelystä. Erään vas-

taajan kommentti kuvaa tätä hyvin: ”Ulkomaisten tuomarien perehdytys sijoituksiin. 

Tänä vuonna nartuissa tuomari oli aivan ulalla jossain kohtaa ja pakka meni sekaisin.” 

Toinen kommentti samasta asiasta: ”Tuomarin pitäisi perustella/kertoa ääneen arvoste-

lunsa koirasta -tuomaribriiffaus suomalaiskoirille tärkeistä piirteistä.” Myös tuomarien 

valintaan vastaajat halusivat kiinnitettävän entistä paremmin huomiota. Yksi erittäin 

tärkeä syy tulla venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyyn, on juuri nämä ulkomaiset tuoma-

rit. Heidän halutaan olevan borzoikasvattajia, koska siten he tuntevat parhaiten rodun ja 

osaavat arvostella borzoita juuri sille tyypillisesti omine piirteineen. 

 

Koska venäjänvinttikoirien erikoisnäyttely on vain ja ainoastaan borzoille, toivottiin 

näyttelypaikalle erilaisten borzoiaiheisten tavaroiden ja tuotteiden myyntiä. Tulospalve-

luun, yleiseen tiedon kulkuun, kehäsihteerien äänenkäyttöön, näyttelyopasteisiin sekä 

koko tapahtuman mainontaan toivottiin parannusta. Näyttelypaikkaan haluttiin kiinnitet-

tävän entistä enemmän huomiota, sen pitäisi olla mielellään nurmikentällä, jossa on 

paljon tilaa näyttelyteltoille sekä isot kehät borzoiden juosta. Venäjänvinttikoirien eri-

koisnäyttelyn haluttaisiin kiertävän eri puolella Suomea eri vuosina.  

 

Osa vastaajista toivoi, että otetaan takaisin jäsenalennus erikoisnäyttelyyn ilmoittautu-

misen yhteydessä, koska pitäisihän klubin jäsenyydestä saada jotain hyötyä verrattuna 

ei- jäseniin. Klubin jäsenten etua sivutaan myös seuraavassa kommentissa koskien pal-

jon puhuttua borzoiden terveystutkimuksia muun muassa DM- ja DNA- näytteiden ot-

tamista, mistä olisi sekä jäsenille että klubille hyötyä; ”koska erikoisnäyttely on Suomen 

Borzoiklubi ry:n järjestämä, tämä palvelisi kaikkia borzoiden omistajia ja klubi saisi 

haluamiaan terveystuloksia.” Lopuksi erään vastaajan kommentti kiertopalkinnoista: 

”Kiertopalkinnoista voitaisiin luopua, niiden metsästäminen on tuskaa ja jakaminen vie 

suotta aikaa. Erikoiskilpailuja voitaisiin varmaan vähentää, erkkaripäivä venyy kohtuut-

tomaksi kehäsihteereille.”  
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5.8 Omat kommentit näyttelytoimikunnalle tai yleisesti, koskien oman rotumme 

erikoisnäyttelyitä. 

 

Vastaajat saivat lopuksi antaa palautetta joko näyttelytoimikunnalle tai yleisesti, kos-

kien venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyä. Osa kommenteista oli aivan samoja kuin ky-

syttäessä, miten voitaisiin kehittää erikoisnäyttelyä tapahtumana. Vastaajista yli puolet 

eli 51 % antoi palautetta erikoisnäyttelyistä ja niiden järjestämisestä. Näyttelytoimikun-

nan työhön oltiin selvästi hyvin tyytyväisiä ja toivotettiin jaksamista, vaikka aina kaik-

kia ei voi miellyttääkään. Yhden vastaajan kommentti tähän liittyen: ”Koskaan eivät 

aivan kaikki ole tyytyväisiä, jälkipyykkiä syntyy, toivon, että näyttelytoimikunta jättää 

ne kommentit ja ihmiset oman arvoonsa. Kiitos, että jaksatte!” Tuntuu hyvältä, että ar-

vostetaan näyttelytoimikunnan tekemää työtä. 

 

Venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyissä on tapana jakaa erilaisia palkintoja sijoittuneille 

koirille. Näistä palkinnoista tuli jonkin verran palautetta. Toivottiin, ettei annettaisi mi-

tään ”krääsää” palkinnoiksi ja mieluummin jaettaisiin pokaaleja ruusukkeiden tilalla. 

Tähän seuraavaan kommenttiin kiteytyy monen vastaajan toivomus: ”Kaikille luokkasi-

joittuneille edes jonkinlainen pokaali, tai vastaava pysti, ruusukkeet voi unohtaa. Kaikil-

le luokkavoittajille kiertopalkinnot eli VSP/ROP -pystit/kansiot.” Tämä toive oli toisaal-

ta jotenkin outoa, koska kysyttäessä näyttelyssä jaettavista palkinnoista, vastaajista noin 

80 % halusi nimenomaan jaettavan erikoisruusukkeita palkinnoiksi.  

 

Samoin muutama vastaaja toivoi, että Suomen Borzoiklubi ry:n virallisilla nettisivuilla 

olisi erikoisnäyttelystä enemmän juttua ja paljon kuvia. Sitä vastaajat pitivät hyvänä 

asiana, että Borzoi-lehdessä julkaistaan kasvattajatuomarien haastattelut. Toivottiin, että 

tuomarit kertoisivat henkilökohtaiset mielipiteensä sekä tuomarin että kasvattajan näkö-

kulmasta erikoisnäyttelyissä arvostelemistaan borzoista yleensä. Ehdotettiin myös, että 

eikö ilmoittautumishintoja voisi porrastaa ja tulospalvelua parantaa niin, että kaikkien 

borzoiden tulokset saataisiin näkyviin esimerkiksi klubin nettisivuille tai sosiaaliseen 

mediaan, eikä vain voittajakoirien tulokset. 

 

Erikoisnäyttelyalueelle saa tuoda turisteiksi alle viiden kuukauden ikäisiä pentuja, mutta 

he eivät vielä pääse osallistumaan pikkupentuihin, koska alaikäraja on se viisi kuukaut-

ta. Näiden pentujen rokotusten tarkistamista pidettiin erittäin tärkeänä pentujen tervey-

den vuoksi. Vastaajat toivoivat yleensäkin klubin järjestävän enemmän erilaisia viralli-
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sia terveystutkimuksia näyttelyn yhteydessä ja ottavan osaa terveystutkimuksien kus-

tannuksiin. Koska kyseessähän on rodun ainoa päänäyttely, missä on yhdellä kertaa 

koolla paljon borzoita ja niiden omistajia, silloin saataisiin otettua mahdollisimman mo-

nelta borzoilta samalla kertaa esimerkiksi DM- ja DNA- näytteet ehkä vähän edulli-

semmin kuin jokainen otattaisi ne yksin. 

 

Erikoisnäyttelypaikan haluttiin kiertävän ympäri Suomea sekä toivottiin, että näyttely 

itsessään pysyisi mieleenpainuvana tapahtumapäivänä borzoiden omistajille. Pari kom-

menttia poimittuna vastauksista: ”Koska on kyse kerran vuodessa järjestettävästä eri-

koisnäyttelystä, voisi se poiketa jollain lailla parkkipaikalla järjestettävästä ryhmiksestä! 

Jotta se muistetaan, jotta siitä puhuttaisiin...jotta sitä odotettaisiin...” ja toinen samasta 

asiasta: ”Oma erikoisnäyttely on aina vuoden kohokohta, olisi hyvä, että se jatkossakin 

säilyy yhtä hienona ja erityislaatuisena, kuin tähänkin asti.” 

 

Näyttelypäivän pituutta hieman moitittiin, sillä monet epäviralliset kilpailut venyttävät 

sitä entisestään. Osa toivoikin, ettei kaikkia epävirallisia kilpailuja pidettäisi ollenkaan, 

mutta toiset taas halusivat pitää ne mukana. Erään vastaajan kommentti asiasta: ”Vaikka 

erilaiset epäviralliset luokat ovatkin kivoja, ne venyttävät päivää usein melkoisesti. Pit-

kästä matkasta tulevien voi olla mahdotonta jäädä johonkin "paras häntä" -kisaan, vaik-

ka se olisi jännää.” Toivottiin, että osa näistä kilpailuista pidettäisiin edelleen tuomarien 

ruokatauon aikana, kuten välillä on tehtykin.  

 

Tuomarivalintoihin yleisesti oltiin tyytyväisiä sekä erikoisnäyttelyjen tunnelmaan että 

rentoon ilmapiiriin. Vastaajat toivoivat, että tuomarit kiinnittäisivät enemmän huomiota 

heidän arvostellessaan käyttöluokan koiria. Eräs vastaaja tätä osuvasti kommentoikin: ” 

Venäjänvinttikoira on ennen kaikkea kelpo metsästys -koira ja käyttöluokan huomioi-

minen olisi mielestäni ensiarvoisen tärkeää.” Näyttelytoimikunta voi vaikuttaa useaan 

asiaan, että näyttelypäivä olisi kaikille mukava, mutta säähän sekään ei valitettavasti 

pysty vaikuttamaan. Tämä seuraava kommentti venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyistä 

kiteyttää useamman vastaajan mielipiteen: ”Erikoisnäyttelyt yleensä hyvin onnistuneet; 

säihin kun emme voi vaikuttaa.” 
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5.9 Onko jotain, mitä haluaisit tuoda esille näyttelytoimikunnalle erityisesti? 

 

Viimeisenä vastaajat saivat vapaasti kertoa joko positiivisia tai negatiivisia mielipitei-

tään erityisesti Borzoiklubin näyttelytoimikunnalle. Osa kommenteista oli aivan samoja, 

mitä on jo käyty edellä läpi. Vastaajat tuntuivat yleisesti olevan erittäin tyytyväisiä näyt-

telytoimikunnan tekemisiin, tässä pari kommenttia asiasta: ”Kiitos, että joku haluaa ja 

jaksaa järjestää hienon päivän borzoille, ja niitten omistajille!” ja toinen ”Mielestäni 

erikoisnäyttelyn järjestelyt ovat hoidettu erittäin hyvin niin kauan kuin olen mukana 

harrastuksessa ollut. Näyttelypaikat ovat hyvin valittuja, kehät isoja, toimihenkilöt mu-

kavia ja hyväntuulisia sekä palkinnot hienoja. Myös tuomarivalinnat ok.” 

 

 Näyttelytoimikunnan sekä talkoolaisten on aina kiva saada myönteistä palautetta, sillä 

näyttelyä järjestetään kuitenkin vapaaehtoisin tekijöin ja usein vielä samalla, pienellä 

porukalla omalla vapaa-ajalla. Ehdotettiin myös uusien tekijöiden saamiseksi pehmeitä 

tapoja ja heidän auttamista alkuun pääsemisessä. Yleisesti toivottiin enemmän porukkaa 

osallistumaan toimintaan ja näyttelyjärjestelyihin, mutta se onkin sitten eri asia, miten 

saataisiin näitä uusia jäseniä houkuteltua tulemaan rohkeasti mukaan näihin kivoihin 

borzoitapahtumiin. 

 

Vastaajat toivoivat myös Suomen Borzoiklubi ry:n jäsenille halvempaa ilmoittautumis-

maksua kuin ei-jäsenille samoin kuin niin sanottua paljousalennusta. Tämä tarkoittaa 

sitä, että jos borzoin omistaja ilmoittaa monta omaa koiraansa erikoisnäyttelyyn, niin 

ensimmäisestä koirasta menisi täysi maksu ja seuraavista alennettu maksu. Tällä tavalla 

voitaisiin saada vielä enemmän borzoita ilmoittautumaan erikoisnäyttelyyn. Toivottiin 

myös, että klubi käyttäisi borzoiden terveystutkimuksiin venäjänvinttikoirien eritysnäyt-

telyistä saamiaan tuloja. Tämä hyödyttäisi kaikkia borzoiden omistajia ja kasvattajia. 

 

Tuomarivalintoihin toivottiin kiinnitettävän erikoisesti huomiota: ”Panostakaa ulkomaa-

laisiin kasvattajatuomareihin, mutta myös muiden vinttikoirarotujen kasvattajatuoma-

reihin, joilla kokemusta venäjänvinttikoirista” sekä toinen kommentti samasta aiheesta: 

”Mahdollisimman laajaa skaalaa: eri maista tuomareita.” Kommenteissa vastaajat myös 

toivoivat, että tuomareita ”briiffataan” hyvin borzoiden arvostelemisesta Suomessa. 

Muutama ehdotti, että Borzoiklubin jäsenet saisivat ehdottaa tai äänestää tuomarit venä-

jänvinttikoirien erikoisnäyttelyyn. Pyydettiin myös tuomarien kuuluvaa esittelyä ennen 

näyttelykehien alkamista sekä toivottiin kehäsihteereiltä kuuluvaa ääntä heidän ilmoitta-
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essa, mikä kehä kulloinkin on menossa että heidän huutaessaan koiria tulemaan nume-

rojärjestyksessä arvosteltaviksi oman luokkansa kehään. 

 

Muutama vastaaja ehdotti, että voitaisiin pitää venäjänvinttikoirien erikoisnäyttely jon-

kin kaikkien rotujen näyttelyn yhteydessä, jotta kauempaa tulevat voisivat osallistua 

samalla kertaa useampaan näyttelyyn. Pari vastaajaa ehdotti myös, että pidettäisiin näyt-

telyn yhteydessä myös omat maastojuoksukilpailut. Jonkin verran tuli palautetta kierto-

palkinnosta ja niiden palauttamisesta seuraavaan erikoisnäyttelyyn. Suurin osa haluaa 

kuitenkin, että kiertopalkinnot jaetaan kuten aikaisemmin. Lisäksi pyydettiin huomioi-

maan palkitseminen tilannekohtaisesti, varsinkin näissä epävirallisissa kilpailuissa, ettei 

kävisi niin ikävästi kuin viime kerralla kävi: ” 5 lapsikoirakisa osallistujaa, vain 4 pal-

kittiin. Olipa reilua.” 

 

Lopuksi erään vastaajan kommentti tuomarien arvostelusta yleensä ja tätä samaa asiaa 

on käyty läpi paljon, erilaisissa suullisissa keskusteluissa yleensä koiranäyttelyissä, bor-

zoiden omistajien kanssa: ”Toivon että jokaista koiraa todellakin arvostellaan omana 

itsenään, käytöksen ja terveen olemuksen perusteella, eikä kennelnimen, kasvattajan 

maineen tai vanhempien titteleiden ansiosta.” Seuraava kommentti lämmittää näyttely-

jen järjestäjiä erikoisesti, koska ikinä ei voi kaikkia miellyttää: ”Hienoa työtä teette ro-

dun eduksi. Rohkeutta vaan tuoda omia ideoita ja ajatuksia esille ja käytäntöön. Kritiik-

ki yleensä kehittää siitä ei pidä lannistua...” Oli kiva saada yleisesti positiivista palautet-

ta näyttelytoimikuntien työstä venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyn järjestämisessä.  

 

Toivottavasti saataisiin paljon, uusia ja innokkaita borzoiharrastajia osallistumaan eri-

laisten borzoitapahtumien järjestämiseen, sillä, jos vuodesta toiseen samat henkilöt jär-

jestävät näitä tapahtumia, he väsyvät ja silloin olisi jo uusien aika astua esiin.  Venäjän-

vinttikoirien erikoisnäyttelyille voisi olla piristävääkin saada näitä nuoria, innokkaita 

borzoiharrastajia mukaan, sillä he voisivat tuoda mielenkiintoisia, tuoreita mielipiteitään 

ja näkemyksiään tähän tapahtumaan. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

 

6.1 Yhteenveto saadusta palautteesta 

 

Opinnäytetyössä haluttiin tutkia, miten voitaisiin kehittää venäjänvinttikoirien erikois-

näyttelyä tapahtumana. Enemmistö vastaajista näytti olevan tyytyväisiä toimintaan. 

Näyttely halutaan järjestettävän nykyäänkin kesän alussa, mieluiten kesäkuussa, jolloin 

se yleensä pidetään. Tähän voi vaikuttaa sekin seikka, ettei samaan aikaan ole niin sa-

nottuja isoja kansainvälisiä ”tittelinäyttelyitä”, joihin osa venäjänvinttikoirien erikois-

näyttelyiden kävijöistä haluaisi osallistua. Borzoiväen keskuudessa oma erikoisnäyttely 

on edelleen suosittu sekä näyttelynä että seurustelutapahtumana, johon on aina yhtä kiva 

tulla.  

 

Paljon on keskusteltu siitä, että pitäisikö näyttelyn yhteydessä pitää borzoiden maasto-

juoksukilpailut samana viikonloppuna. Tavallaan tulos yllätti, koska suurin osa venä-

jänvinttikoirien erikoisnäyttelyyn osallistujista on enemmän näyttelyihmisiä kuin maas-

tojuoksukisoissa käyviä, silti vastaajista noin 60 % osallistuisi kumpaankin eli reilusti 

yli puolet. Saaduista kommenteista päätellen borzoiden omistajat ja harrastajat haluaisi-

vat, että borzoille järjestettäisiin oma harrastusviikonloppu, joka sisältäisi venäjänvintti-

koirien erikoisnäyttelyn, maastojuoksukilpailut ja paljon hauskaa, rentoa yhdessäoloa. 

 

Erikoisnäyttelyiden tuomarit ovat olleet pääsääntöisesti ulkomaisia, mielellään bor-

zoikasvattajatuomareita. Kyselynkin jälkeen suurin osa vastaajista oli samaa mieltä täs-

tä, koska hyvien, osaavien ja uusien tuomarien valinta on iso osa venäjänvinttikoirien 

erikoisnäyttelyiden viehätystä. Tuomareiksi yritetään usein saada sellaisia, jotka eivät 

olisi aikaisemmin arvostelleet borzoita Suomessa tai ovat arvostelleet monia vuosia sit-

ten. Nämä ulkomaiset tuomarit arvostelevat erikseen urokset ja nartut omissa luokissaan 

ja tämä tapa halutaan pitää edelleen käytössä. 

 

 Suomen Kennelliitto on antanut yhdelle tuomarille luvan arvostella yhteensä 80, tuo-

marin suostumuksella maksimissaan sata (100) koiraa saman päivän aikana. Venäjän-

vinttikoirien erikoisnäyttelyssä on ollut aina eri tuomarit uroksille ja nartuille, yksi syy 

on koirien lukumäärä. Vastaajista kuitenkin yli puolet haluaisi, että sama tuomari arvos-

telisi kaikki luokat, jolloin pitäisi kuitenkin aina hankkia varatuomari yli menevän koi-
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ramäärän vuoksi tai rajoittaa osallistujien määrää. Tämä ei sitten enää palvelisi klubin 

tavoitetta saada paljon borzoita osallistumaan erityisesti erikoisnäyttelyyn eikä niitä 

borzoiden omistajia, jotka eivät ehkä enää mahtuisikaan mukaan, halutessaan osallistua 

oman rotunsa päänäyttelyyn. 

. 

Venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyissä näyttelytoimikunnalla on ollut tapana palkita 

vanhin näyttelyyn osallistuva borzoi. Tätä tapaa halutaan edelleen jatkettavan, sillä 95 

% vastaajista oli palkitsemisen kannalla. Samoin halutaan edelleen palkittavan sekä 

kasvattaja, jonka kasvatteja että borzoiomistaja, jonka omistamia koiria on ilmoitettu 

eniten näyttelyyn. Vastaajista 83 % halusi myös, että erikoisnäyttelyn BIS- ja VSP-

luokkavoittajille annetaan edelleen manttelit sekä kiertopalkinnot (69 %). 

 

Erikoisnäyttelyyn haetaan ja kysytään sponsoreita, jotka usein antavat palkinnoiksi 

muun muassa koiranruokasäkkejä. Näitä vastaajista yli 62 % toivoi yhä annettavan 

luokkavoittajille. Kaikkein toivotuimmat palkinnot ovat kuitenkin varta vasten venäjän-

vinttikoirien erikoisnäyttelyyn hankitut erikoisruusukkeet, joita vastaajista melkein 80 

% ilmoitti haluavansa. Muiden luokassaan sijoittuneiden palkinnoiksi toivottiin annetta-

van muun muassa koiranruokasäkkejä (55 %), pokaaleja (54 %) ja erilaisia koiranhoito-

tuotteita (45 %). 

 

Erikoisnäyttelypäivään kuuluu, yhtenä hyvin olennaisena osana, päivän aikana pidettä-

vät erilaiset epäviralliset kilpailut, joihin ilmoittaudutaan vasta paikanpäällä. Näitä toi-

vottiin edelleen pidettävän, mutta näiden arvostelevan tuomarin haluttaisiin olevan joko 

kotimainen tai ulkomainen tuomari mieluummin kuin tavallinen borzoiharrastaja. Aika-

tauluihin haluttiin kiinnitettävän entistä enemmän huomiota ja yleistä joutuvuutta toi-

vottiin joka asiassa. 

 

 

6.2 Venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelytapahtuman kehittäminen 

 

Koko aiheen valinta lähti siitä, pitäisikö venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyä kehittää 

tai muuttaa ylipäätään ja jos pitäisi, miten sitä halutaan kehittää? Yleisesti ottaen vastaa-

jat tuntuivat olevan tyytyväisiä tämän erikoisnäyttelyn järjestämistapaan ja sisältöön. 

Uudistuksia sinänsä ei toivottu kovinkaan paljoa, ehkä enemmän pieniä hienosäätöjä jo 

olemassa oleviin asioihin. Suurin osa toivomuksista oli asioita, jotka ovat jo käytössä; 
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esimerkiksi valokuvaajat ja mainonta. Venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyissä on valo-

kuvaajat, jotka kuvaavat kaikki erikoisnäyttelyn borzoit, niin luokkavoittajat, epäviralli-

set kilpailut kuin koko kilpailun voittajat. Nämä kuvat ovat julkisesti nähtävillä valoku-

vaajien omilla nettisivuilla (Niinistö 2013) sekä klubin saman vuoden jäsenlehden kol-

mannessa numerossa (Borzoi-lehti 2014).  

 

Näyttelytoimikunta on mainostanut sosiaalisessa mediassa paljon tulevaa venäjänvintti-

koirien erikoisnäyttelyä. Facebookiin luotiin julkinen ryhmä erikseen tätä erikoisnäytte-

lyä varten. Suomen Borzoiklubin erikoisnäyttely 2015- ryhmän sivua saa tykätä ja sa-

malla voi klikata osallistuuko näyttelyihin. Sivulta näkee heti erikoisnäyttelyyn osallis-

tujat, ketkä ovat vastanneet ehkä sekä tapahtumaan kutsutut, jotka eivät vielä ole kut-

suun vastanneet. (Facebook-erikoisnäyttely 2015). Tämän avulla on ollut helppo kutsua 

myös ulkomaisia ystäviä ja borzoiden omistajia osallistumaan kesäiseen erikoisnäytte-

lyyn.  

 

Kevään aikana käydään näyttelytoimikunnan kokouksissa läpi ehdotettuja kehittämis-

ideoita: Mitkä näistä ehdotuksista näyttelytoimikunta voi toteuttaa sekä ne, joiden to-

teuttamiseen ei näyttelytoimikunnalla ole mahdollisuutta, mutta Suomen Borzoiklubi 

ry:n hallitus voisi ottaa ne harkittavakseen ja ehkä ajan kanssa toteuttaakin. 

 

Näyttelytoimikunta toteuttaa osan ehdotuksista seuraavassa venäjänvinttikoirien eri-

koisnäyttelyssä kesällä 2015. Koirien hyvinvointiin liittyvä ehdotus koskee näyttely-

luokkien arvostelujärjestyksen muuttamista siten, että veteraanit ja arvokkaat arvostel-

taisiin heti erikoisnäyttelyn alussa pentujen ja turisti-luokkien jälkeen. Yleensä näytte-

lyn vanhimmat borzoit arvostellaan näyttelyn loppupuolella iltapäivällä, jolloin koirat 

ovat jo väsyneitä ja ilma voi olla todella kuuma. Virallisten näyttelyluokkien arvostelu-

järjestystä ei voi vaihtaa (Koiranäyttelysäännöt 2012), joten veteraanit arvostellaan edel-

leen vasta valioluokkien jälkeen, päivän lopussa. Arvokkaat- luokka on epävirallinen 

näyttelyluokka, joten sen saa siirtää arvosteltavaksi aamupäivään. Tämä tullaan toteut-

tamaan jo tulevassa kesän erikoisnäyttelyssä. Näin kaikkein vanhimmat koirat pääsevät 

esiintymään jo aamupäivällä viileämpään aikaan eikä niiden tarvitse odottaa koko päi-

vää.  

 

Vastaajien kommenteissa toivottiin myös, etteivät pu- ja pn- kehät olisi yhtä aikaa ar-

vosteltavina, vaan nämä arvosteltaisiin vuorotellen, jolloin kaikilla olisi paremmat mah-
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dollisuudet seurata niitä ilman, ettei itse olisi juuri samaan aikaan toisessa kehässä oman 

koiran kanssa esiintymässä. Tämä voidaan toteuttaa sopimalla arvostelevien tuomarien 

kanssa. Usein tuomarit haluavat keskenään keskustella valinnoistaan, joten tämä myös 

sopii hyvin itse tuomareillekin. Tästä pitää vain kehäsihteerien ja arvostelevien tuoma-

reiden sopia yhdessä heti näyttelypäivän alussa, ennen kehien alkamista. Näyttelytoimi-

kunnan tuomarisihteeri yleensä auttaa tässäkin asiassa. 

 

Venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyssä 2015 näyttelytoimikunta on ottanut huomioon 

vastaajien ehdotuksen huomioida paremmin jäseniä: Suomen Borzoiklubi ry:n jäsenet 

saavat jäsenalennuksen näyttelymaksuista ilmoittautuessaan vuoden 2015 venäjänvint-

tikoirien erikoisnäyttelyyn. Samoin on otettu tänä vuonna käyttöön porrastetut ilmoit-

tautumisajat ja -maksut, joita ehdotettiin otettavaksi myös erikoisnäyttelyyn ilmoittautu-

essa. Tämä on yleinen käytäntö useimpiin koiranäyttelyihin ilmoittautuessa.  

 

Arvosteltavien tuomarien ”briiffaukseen” toivottiin kiinnitettävän paremmin huomiota 

sekä yleensä kehän kulkuun ja kuulutuksiin. Tuomareille annetaan arvosteluohjeet etu-

käteen ja heidät perehdytetään haluamallaan kielellä, miten näyttelyarvostelu tapahtuu 

erikoisnäyttelyssä. Tähän asiaan tuomarisihteeri yhdessä kennelpiirin näyttelyohjaajan 

kanssa kiinnittävät entistä enemmän huomiota tulevissa erikoisnäyttelyissä. On erittäin 

paljon myös tuomarista itsestään kiinni, miten omaksuu ja ymmärtää nämä ohjeet ja 

toteuttaa niitä näyttelyssä. Tuomareilla on kuitenkin myös oma arvostelulinja ja käsitys 

siitä, mitä he arvostavat ja hakevat näistä arvostelemistaan borzoista ja kaikkia ei voi 

aina miellyttää. 

 

Joihinkin yleisiin asioihin, kuten kuulutuksiin, opasteihin, tiedon kulkuun, kehäsihtee-

rien äänenkäyttöön, tullaan panostamaan entistä enemmän ja huolellisemmin. Ruokai-

lun järjestämistä on toivottu paljon näyttelypäivän aikana ja siitä on jo keskusteltu pai-

kallisen yrittäjän kanssa. Näyttelypaikan toivotaan kiertävän ympäri Suomea, tämän 

voisi helposti toteuttaa, jos saataisiin uusia, reippaita ja halukkaita talkoolaisia järjestä-

mään omalla alueellansa näyttelyitä. Jos näyttelytoimikuntaan ei ole kovaa tungosta, 

silloin muutamat, samat ihmiset järjestävät vuorotellen näitä erityisnäyttelyitä ja näytte-

lypaikat pysyvät melko samoina kuin aina ennenkin. 

 

Palkinnoiksi toivottiin borzoiaiheisia esineitä ja tavaroita sekä erilaisia koiranhoitotuot-

teita ja koiranleluja. Näyttelytoimikunta toimii määrätyn budjetin rajoissa ja usein var-
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sinkin kaikki borzoituotteet ovat niin kalliita, ettei niitä voi ostaa suuria määriä. Eri-

koisnäyttelyihin saadaan usein lahjoituksena muun muassa borzoiaiheisia tauluja, kera-

miikkaa tai muita tuotteita, joita annetaan erikoispalkintoina osallistuneille. Borzoiesi-

neiden ja lemmikkieläintuotteiden myyntiä toivottiin löytyvän venäjänvinttikoirien eri-

koisnäyttelyissä.  

 

Näyttelyihin on pyritty saamaan myyjiä myymään erilaisia vinttikoira-aiheisia tavaroita 

ja tuotteita, esimerkiksi kuono- ja juoksukoppia, talutus- sekä näyttelyhihnoja ja kaula-

pantoja. Tulevan kesän 2015 erikoisnäyttelyyn olisi tulossa Hollannista saakka vintti-

koiratuotteiden myyjä aivan uusien myyntiartikkeleiden kanssa. Sponsorilahjoina saa-

daan myös erilaisia koiran hoitotuotteita: shampoita, elektrolyyttijuomajauhepusseja, 

ruokasäkkejä ja koiranleluja.  

 

Seuraavassa joitakin ehdotuksia, joihin näyttelytoimikunta ei voi vaikuttaa, mutta joita 

tullaan esittämään Suomen Borzoiklubi ry:n hallitukselle pohdittavaksi. Usea vastaaja 

toivoi, että koska erikoisnäyttely kerää paljon borzoita samalla kertaa paikalle, voitaisiin 

borzoille tehdä joitakin terveystutkimuksia paikanpäällä. Toivottiin, että olisi mahdolli-

suus esimerkiksi sydämen ultraukseen, silmien tutkimiseen ja verinäytteiden (DM ja 

DNA) ottamiseen. Sydämen ultraus ja silmien tutkimus vaativat Kennelliiton hyväksy-

mät lääkärit, oman tutkimuspaikan ja niihin voidaan ottaa vain muutama koira yhden 

päivän aikana.  

 

Mahdollisuutta järjestää borzoille joukkotarkastusta erikoisnäyttelyissä on viety eteen-

päin jalostustoimikunnalle, joka vastaa borzoiden terveystutkimuksista, sillä kaikkia 

näitä tutkimuksia ei voi järjestää näyttelypaikalla ja niitä voisi olla vaikeaa järjestää 

edes samalle päivälle aikatauluongelmien vuoksi. Näyttelypaikalla voidaan ottaa ja on 

otettukin joskus DM- ja DNA-testit. Tähän tarvitaan välineet, mielellään etukäteen il-

moittautuminen ja eläinlääkärille näytteiden ottamiseen apulainen. Eläinlääkäri pitää 

olla aina mukana erilaisissa koiratapahtumissa (Koiranäyttelysäännöt 2012).  

 

Usea vastaaja toivoi, että pidettäisiin samana viikonloppuna joko borzoiden maasto-

juoksukilpailut tai näyttelyt olisivat kaksipäiväiset. Tämä vaatisi sellaisen paikan, missä 

olisi tilaa ja turvallista juosta (pelto tai hiekkamonttu), yöpymismahdollisuus ja paljon 

enemmän ihmisiä järjestämässä tätä tapahtumaa. Eihän tämän mahdotonta olisi, tarvit-

taisiin turvallinen, riittävän iso alue, missä eivät koirat pääsisi juoksemaan autotielle tai 
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junanradalle, mutta missä olisi myös helppo pitää näyttelyt. Paljon suunnittelua, aktiivi-

sia ja innostuneita borzoiharrastajia auttamaan, yhteistyötä näyttely- ja kilpailutoimi-

kunnan välillä, niin miksei tämäkin onnistuisi tulevaisuudessa. Naapurimaassa Ruotsis-

sa pidetään borzoille omia harrastusviikonloppuja, jotka pitävät sisällään maastojuoksu-

kilpailut, tavallisen näyttelyn sekä erikoisnäyttelyn.  

 

Suomessa voitaisiin kokeilla kaksipäiväistä borzoitapahtumaa, jolloin nähtäisiin, olisiko 

niille riittävästi osallistuja ja tekijöitä. Tällaisia kaksipäiväisiä näyttelytapahtumia pitä-

vät jo muun muassa salukit ja whippetit. Borzoille voitaisiin tulevaisuudessa ideoida 

tällainen harrastustapahtuma pitämällä ainoastaan niille tarkoitetut maastojuoksukilpai-

lut sekä erikoisnäyttely samana viikonloppuna. 
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7 POHDINTAA 

 

 

Halusin tässä opinnäytetyössäni tutkia, mitä borzoiden omistajat ja harrastajat ajattele-

vat rotumme päänäyttelystä, venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelystä. Pitäisikö sitä kehit-

tää ja, jos pitäisi, miten? Vai halutaanko erikoisnäyttely pitää vuodesta toiseen saman-

laisena ja muuttumattomana? Näihin kysymyksiin ja tutkimusongelmaan sain vastauk-

set. Suurin osa jäsenistä on tyytyväisiä nykyiseen tapaan järjestää venäjänvinttikoirien 

erikoisnäyttely. Vähän tämä sinänsä yllätti, koska keskusteluissa tuli usein esiin, että 

koko erikoisnäyttelyä pitäisi uudistaa ja muuttaa. Yllättävän vähän vastaajat halusivat 

muuttaa erikoisnäyttelyä kokonaisuutena, enemmän toivottiin Suomen Borzoiklubi ry:n 

jäsenten huomioimista muun muassa ilmoittautumismaksuissa. Saatiin hyviä ja toimivia 

kehittämisideoita, joilla näyttelypäivää saadaan paremmin toimivammaksi kaikille osa-

puolille tulevaisuudessa. 

 

Monet vastaajista koki, että koska borzoilla on vain yksi erikoisnäyttely vuodessa, sen 

pitääkin olla erilainen kuin muut näyttelyt. Jos esimerkiksi uroksilla ja nartuilla olisi 

sama tuomari, epäviralliset kilpailut lopetettaisiin eikä palkintoihin panostettaisi, eri-

koisnäyttely olisi kuin mikä muu virallinen näyttely tahansa. Juuri nämä epäviralliset 

luokat ja kilpailut, kasvattajatuomarit, ilmapiiri, se, että tietää näkevänsä paljon upeita 

borzoita samassa paikassa sekä tuttujen tapaaminen rennossa päivässä, tekevät erikois-

näyttelyn, johon halutaan osallistua. 

 

 

7.1 Luotettavuuden arviointi 

 

Tutkijan pitää asettaa täsmälliset tavoitteet tutkimukselleen, muuten hän tutkii helposti 

vääriä asioita (Heikkilä 2014, 27). Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioin-

nissa käytetään termejä validiteetti ja reliabiliteetti. Nämä käsitteet on hyväksytty käy-

tettäväksi määrällisessä tutkimuksessa, sillä niiden mahdollisiin uhkiin voidaan varautua 

etukäteen hyvällä tutkimussuunnittelulla. (Kananen 2008, 120.) Validiteetti eli pätevyys 

(tarkkuus) kertoo, mittaako tutkimus sitä, mitä olikin tarkoitus selvittää. Reliabiliteetti 

eli luotettavuus kertoo, miten tarkasti mitataan, eivätkä tutkimustulokset saa olla sattu-

manvaraisia. Tutkimusongelman mittauksen luotettavuuden kannalta reliabiliteetilla ei 

ole mitään merkitystä, jos validiteetilla mitataan vääriä, toisarvoisia asioita, sillä tutki-
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muksen tarkoituksena on saada mahdollisimman luotettavaa ja totuudenmukaista tietoa 

kyseisestä tutkimusongelmasta. (Kananen 2011, 118; Heikkilä 2014, 27–28; Taanila 

2014b; Vehkalahti 2014, 40–41.)  

 

Teoriaosuuteen löytyi tapahtuman järjestämisestä lähdekirjallisuutta melko hyvin, mutta 

kehittämisestä vähemmän. Opinnäytetyön tutkimustuloksia ei voi verrata aikaisempiin 

tutkimuksiin, koska tästä niitä ei ole tehty. Suurin osa venäjänvinttikoirien erikoisnäyt-

telyn järjestämiseen liittyvät käytännön työt ja osa työtehtävistä perustuukin omiin ko-

kemuksiini. Simpuran ja Melkeksen (2013) mukaan faktatieto on vain osa siitä koke-

muksesta ja havaintoaineksesta, johon päätöksenteko perustuu. Havaintojen ja päätök-

senteon taustalla on myös intuitiota eli vaistoa sekä käytännön kokemusta, niin sanottua 

näppituntumaa. Tätä tarvitaan, vaikka tilastoilla kuvattu, systemaattisesti hankittu tieto 

on ehkä luotettavampaa kuin intuitio. (Simpura ym. 2013, 11.)  

 

Kysymyslomaketta laadittaessa pitää jokaisen yksittäisen kysymyksen kohdalla miettiä, 

edesauttaako saatava tieto tutkimuskysymyksiin vastaamista ja saako tutkija kysymyk-

sen avulla todella tietää sen, mitä haluaakin tietää. Näitä luotettavuuteen ja pätevyyteen 

liittyviä ongelmakohtia täytyy miettiä tarkkaan kysymyksiä laadittaessa. Tässä opinnäy-

tetyössä havaintoyksikkönä olivat borzoiden omistajat eli ihmiset, jolloin mittauksen 

reliabiliteettia voi heikentää esimerkiksi kysymysten väärinymmärtäminen, vastaajan 

motivaatio, kysyjän vaikutus annettuihin vastauksiin tai vastausten virheellinen kirjaa-

minen. (Taanila 2014b.) Kysymyslomakkeen huolellinen suunnittelu, selkeät, lyhyet ja 

yksinkertaiset kysymykset sekä oikea kohderyhmä ovat tutkimuksen onnistumisen pe-

rusedellytykset (Heikkilä 2014, 45–46). 

 

 Kysymyslomaketta aloin suunnitella jo keväällä 2014 ja lähetettyäni sen vastaajille 

syksyllä 2014, vastaukset tulivat yllättävän nopeasti. Kyselylomaketta saatekirjeineen 

testattiin ennen vastaajille lähettämistä ja koetestaajat totesivat kyselyn helpoksi ja vä-

hän aikaa vieväksi täyttää. Saatekirjeessä kerrottiin tutkimuksen tarkoitus, sillä vastaa-

jan motivaatiota voidaan parantaa kertomalla kyselyn tarkoitus ja perustella sen tarpeel-

lisuus (Taanila 2014b). Kyselyssä käytettiin e-lomaketta, joka lähetettiin vastaajille säh-

köpostitse. Tämä tapa on nopea, edullinen ja kysymyslomakkeeseen on helppo vastata 

ja lähettää se vastattuna takaisin kysyjälle. Tietoja kerättäessä tutkittaville tulee selvittää 

tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusraportissa tulee esittää kaikki tärkeät tulokset ja johto-

päätökset (Heikkilä 2014, 29). 
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Määrällisessä tutkimuksessa pyritään, järjestelmällisten havaintojen avulla, selittämään 

ja kuvailemaan tutkimuksen kohteena olevia ilmiöitä. Empiirisen mittauksen (havain-

noinnin) kohteita voidaan kutsua havaintoyksiköiksi, jotka määräytyvät tutkimusongel-

man perusteella. Tässä työssä havaintoyksikkö on borzoiden omistajat. Tämän jälkeen 

tutkijan tulee ratkaista, kuinka monesta borzoin omistajasta kerätään tietoa. Opinnäyte-

työtä tehdessään. tutkijalla ei ollut käytettävissään tietoja kaikista borzoin omistajista, 

jolloin tutkijan täytyi tyytyä harkinnanvaraiseen näytteeseen. (KvantiMOTV 2015.) 

Laadullisessa tutkimuksessa puhutaan harkinnanvaraisesta otoksesta, jolloin yleensä 

tutkittavat valitaan tutkijan asettamien kriteereiden perusteella. Kun tutkimusaineisto 

kerätään ihmisiltä, tutkittavia voidaan etsiä esimerkiksi jo olemassa olevien kontaktien 

avulla. (KvaliMOTV 2015.)  

 

Vastaajat valikoituvat osittain harkinnanvaraisesti, sillä kyselylomake lähetettiin kaikil-

le niille borzoiden omistajille, jotka tunsin, tapasin näyttelyssä syksyn 2013 ja talven 

2014 aikana tai sain heidän yhteystietonsa joko sosiaalisesta mediasta tai henkilökohtai-

sesti pyytämällä. Tuloksia pidän aika kattavana otoksena koko jäsenistön mielipiteistä, 

sillä vaikka aivan jokainen borzoin omistaja ei kyselyä saanutkaan, vastaajiksi valikoi-

tuneet henkilöt vastasivat jokaiseen kysymykseen riippumatta siitä, kävivätkö he itse 

erikoisnäyttelyissä tai maastojuoksukilpailuissa. 

 

 Suomen Borzoiklubi ry:n jäsenmäärä on noin 300, mutta varsinaisia jäseniä on noin 

200. Kaikilla jäsenillä ei välttämättä ole omaa borzoita, sillä jäsenistä osa on perhejäse-

niä, osa ulkomaisia kasvattajajäseniä sekä osa niin sanottuja koirattomia kannattajajäse-

niä. Kyselylomake lähetettiin 116 suomalaiselle borzoin omistajalle ja heistä 86 vastasi 

siihen. Kyselyn vastausprosentti oli 74 %, mihin saa olla todella tyytyväinen, sillä se 

kuvastaa tämän hetkistä borzoiharrastajien mielipidettä erikoisnäyttelyistä sekä yleensä 

näyttelytoimikunnan tekemästä työstä. 

 

Tutkimusta tulee pitää luotettavana ja pätevänä, sillä koko tutkimuksen aikana on toi-

mittu asiantuntevasti ja huolellisesti sekä tutkimuksen suunnittelussa että toteutuksessa. 

Vastaajilta saatu aineisto on tallennettu, analysoitu ja raportoitu puolueettomasti, erityis-

tä tarkkuutta ja huolellisuutta noudattaen. 
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7.2 Lopuksi 

 

Tätä opinnäytetyötä oli mielenkiintoista tehdä, koska omistan itsekin borzoita ja käyn 

aktiivisesti erilaisissa koiranäyttelyissä. Kysymyslomakkeen laatimisessa alkuun pää-

seminen oli vaikeaa, mutta loppu meni jo paljon helpommin. Koko prosessi oli erittäin 

mielenkiintoinen ja itselleni ajankohtainen, sillä olen mukana järjestämässä vuoden 

(2015) venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyä. Lievänä yllätyksenä kuitenkin tuli kuinka 

kauan tekstin hienosäätö vei loppujen lopuksi aikaa koko opinnäytetyön tekoprosessista.  

 

Aika kului turhankin nopeasti, koska tätä oli hauska, mutta toisaalta hyvin haastava teh-

dä. Tämän työn tekemisen aikana opin, kuinka tärkeää on tehtävien suunnittelu etukä-

teen sekä päivittäisen ajan varaaminen pelkästään kirjoittamiseen. Pitempiä taukoja pi-

tää myös välillä malttaa pitää, koska ajatukset usein vain kiertävät kehää ja tuntui, ettei 

tekstiä saanut millään kirjoitettua ymmärrettävään muotoon. Kaiken kaikkiaan tämä on 

ollut erittäin kiinnostava ja antoisa tapa soveltaa kolmen vuoden opittua tietoa käytän-

nössä. 

 

Halusin saada tulevaa erikoisnäyttelyä varten siihen osallistuvilta borzoiharrastajilta 

heidän ehdotuksiaan, mielipiteitään ja kommenttejaan siitä, millaisena he haluaisivat 

kyseisen tapahtuman kokea; ollaanko nykyiseen toimintatapaan ja näyttelypäivän sisäl-

töön tyytyväisiä vai pitäisikö niitä uudistaa ja kehittää. Tästä työstä oli paljon käytännön 

hyötyä sekä minulle että näyttelytoimikunnalle. Jouduin pohtimaan erikoisnäyttelyn 

järjestämistä monesta eri näkökulmasta, esimerkiksi siitä, miten saataisiin vielä useampi 

borzoin omistaja ilmoittautumaan näyttelyihin. Mietin myös, mitä parannuksia voitai-

siin tehdä venäjänvinttikoirien oman erikoisnäyttelyn kehittämiseksi niin, että kaikki 

borzoiden omistajat haluaisivat osallistua siihen. 

 

Toivon, että tästä tutkimuksesta olisi tulevaisuudessa hyötyä myös seuraavalle näyttely-

toimikunnalle. Vuosi 2016 on Suomen Borzoiklubi ry:n 30. juhlavuosi ja toivonkin, että 

klubi saisi tästä joitakin uusia ideoita, mitä voitaisiin hyödyntää juhlavuoden erikois-

näyttelyn kunniaksi. Loppuun vielä kuvia borzoista (kuvat 8, 9 ja 10). 
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KUVA 8. Keiju pentuluokan palkintojen kanssa (Kuva: Kristiina Ahola 2015) 

 

 

 
 

KUVA 9. Borzoiden värikirjoa (Kuva: Pirjo Ivanoff 2014) 

 

 

 
 

KUVA 10. Borzoin pentu (Kuva: Kristiina Ahola 2014) 
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LIITTEET    

Liite 1. Sähköposti borzoiden omistajille 

 

Kysymyksiä borzoiden erkkarista 

 

7. lokakuuta 

 

Hei 

 

Teen opinnäytetyötä tradenomin opintojani varten. Opiskelen Tampereen ammattikorkeakou-

lussa ja olisin iloinen, jos haluaisit / kerkeisit vastata muutamaan kysymykseen, koskien ro-

tumme omaa erkkaria. Vastaukset tulevat nimettöminä minulle, joten sana on vapaa ja toivot-

tavaakin:) Kiitos jo etukäteen. 

 

Toivoisin, että vastaisit 21.10.2014 mennessä. 

 

terveisin Pirjo   

 

             Vastauslomake löytyy alla olevasta linkistä          

 

    https:lomake.tamk.fi/v3/lomakkeet/17354/lomake.html 
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Liite 2. E-lomake 

     1 (2) 

 

Opiskelen Tampereen Ammattikorkeakoulussa liiketalouden koulutusohjelmassa. Teen 

opinnäytetyöni tapahtuman kehittämisestä. Tässä tapauksessa, miten voitaisiin kehittää 

ja parantaa venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyä. 

Kysymykset ja vastaukset käsittelen e-lomakkeella ja ne ovat nimettömiä. Käsittelemme 

vastauksista tekemääni yhteenvetoa vuoden 2015 näyttelytoimikunnan kanssa paran-

taaksemme ja kehittääksemme jo vuoden 2015 erikoisnäyttelyä. Toivoisin, että kaikki 

jaksaisitte vastata näihin muutamaan kysymykseen koskien venäjänvinttikoirien eri-

koisnäyttelyä sekä samalla rotumme ainoaa päänäyttelyä. Kiitos etukäteen. 

1. Milloin olisi paras aika järjestää venäjänvinttikoirien erikoisnäyttely? (Valitse 

vain yksi vaihtoehto) 

a. Toukokuussa 

b. Kesäkuussa 

c. Heinäkuussa 

d. Elokuussa 

e. Syyskuussa 

f. Talvella sisänäyttelynä 

 

2. Jos erikoisnäyttelymme yhteydessä (joko edellisenä tai seuraavana päivänä) jär-

jestettäisiin omat maastojuoksukilpailut, osallistuisitko? 

a. Ainoastaan näyttelyyn 

b. Ainoastaan maastojuoksukilpailuihin 

c. Molempiin 

d. En kumpaakaan, miksi? 

 

3. Tuomarien on oltava aina rotumme ulkomaisia kasvattajatuomareita. 

a. Täysin samaa mieltä 

b. Jokseenkin samaa mieltä   

c. Ei mitään väliä, mistä ovat 

d. Eri mieltä 

e. Täysin eri mieltä 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        (jatkuu) 
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     2 (2) 

 

4. Seuraavassa väittämiä koskien venäjänvinttikoirien erikoisnäyttelyä. Valitse yksi 

vaihtoehto, joka parhaiten kuvastaa mielipidettäsi. 1= täysin eri mieltä 2= jok-

seenkin eri mieltä 3 = jokseenkin samaa mieltä 4 = täysin samaa mieltä 

1.  Kaikille luokkavoittajille jaetaan ruokasäkit.   1 2 3 4 

2.  Kaikille luokkasijoittuneille annetaan pokaalit.  1 2 3 4  

3. Annetaan BIS- ja VSP- voittajille manttelit.  1 2 3 4  

4. Jaetaan kiertopalkinnot sekä luokkavoittajille että BIS- 

 ja VSP-koirille.    1 2 3 4  

5. Palkitaan edelleen kasvattaja, jonka kasvatteja on ilmoitettu 

näyttelyymme eniten.    1 2 3 4  

6. Palkitaan edelleen omistaja, jonka omistamia koiria ilmoitettu 

eniten.     1 2 3 4  

7. Palkitaan näyttelyn vanhin venäjänvinttikoira.  1 2 3 4  

8.  Kaikki pentu-, turisti-, juniori- ja veteraanikuokat  

arvostelee suomalainen tuomari.   1 2 3 4  

9. Kutsuttu ulkomainen kasvattajatuomari arvostelisi sekä urokset 

 että nartut lopuissa luokissa.   1 2 3 4  

10.  Uroksilla ja nartuilla pitää olla omat tuomarit joka luokassa. 1 2 3 4  

11. Erikoisnäyttelyssämme arvostellaan jatkossakin epäviralliset 

 luokat ja kilpailut.    1 2 3 4  

12. Epäviralliset kilpailut arvostelisivat aina kotimainen  

borzoikasvattaja.    1 2 3 4  

13. Kutsuttu ulkomainen tuomari arvostelisi myös epäviralliset  

 kilpailut.     1 2 3 4  

 

5. Mitä pitäisi olla palkintoina näyttelyssämme? 

a. Ruokasäkit 

b. Palkintopokaalit 

c. Erikoisruusukkeet 

d. Koiran hoitotuotteita 

e. Muuta, mitä? 

 

6. Mikä on mielestäsi parasta erikoisnäyttelyissämme? 

 

7. Mitä voisimme kehittää tai parantaa erikoisnäyttelyissämme yleensä? 

 

8. Omat kommentit näyttelytoimikunnalle tai yleisesti, koskien oman rotumme eri-

koisnäyttelyitä. 

9. Onko jotain, mitä haluaisit tuoda esille näyttelytoimikunnalle erityisesti? 
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Liite 3. Erikoisnäyttelyn näyttelytoimikunnan jäsenet 2015 

 

http://borzoiklubi.net/toimihenkilot.php 

 Toimihenkilöt 2015 / The Board and Functionaries 2015 

 

Näyttelytoimikunta 

Puheenjohtaja, palkinnot  

Pirjo Ivanoff  

pirjo.ivanoff(a)gmail.com  

050 327 7931 

Sihteeri, rokotusten tarkastus  

Sari Karjalainen  

laano(a)netti.fi 

045 132 7279 

Tuomarisihteeri  

Liisa Tuominen  

liisa.tuominen(a)gmail.com  

050 377 0276 

Rahastonhoitaja  

Tapio Liesko 

tapiontaitoposti(a)gmail.com 

040 588 2251 

Sponsorivastaava, palkinnot  

Kristiina Ahola 

zivanovas(a)gmail.com 

040 753 7609 

Erikoisnäyttelyn ilmoittautumisten vastaanottaja  

Anu Pessinen-Hirvelä  

borzoierkkari2015(a)gmail.com  

Valokuvaus  

Ella Niinistö    

Suomen Borzoiklubi ry - The Finnish Borzoi Club  
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Liite 4. Venäjänvinttikoirien erikoisnäyttely 2015 

      1(2) 

http://borzoiklubi.net/erikoisnayttely.php 

 

 
 

 Erikoisnäyttely 2015 /Specialty Show    2015 

(English information HERE.) 

 

13.6.2015 Tampere, Kaupin Vinttikoirarata  

 

TUOMARIT  

Christine J. Spencer, kennel Strelkos  Roger A. Heap, kennel Rae  

Urokset  Nartut  

BIS-Arvokas BIS-Turisti 

BIS-Pentu  BIS-Nuori  

BIS-Junior  BIS-Avoin 

BIS-Käyttö BIS-Veteraani 

BIS-Valio BIS 

 

Tuomarit ovat varalla toisilleen 

 

Epävirallisiin luokkiin eli Turisti, Pedigree, Lapsi & Koira, junior-, senior-. veteraani 

handler ilmoittaudutaan paikanpäällä. 

Kaikki yli 10 -vuotiaat veteraanit saavat osallistua epäviralliseen Arvokkaat – luokkaan. 

Kasvattaja- ja jälkeläisluokkia ei tarvitse ilmoittaa erikseen, ne tulevat automaattisesti 

siihen oikeuttavilla koiramäärillä. 

 

 

                         (jatkuu) 

  

http://borzoiklubi.net/erikoisnayttely.php
http://www.borzoiklubi.net/erikoisnayttely_en.php
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      2(2) 

 

Maksettu viim. 

12.4. 
13.4.- 8.5. 

Huom! Vain netissä 

9.5.–15.5. 

JUN, NUO, AVO, KÄY, 

VAL 

28€ -SBK:n jäsen  

30€ - Ei jäsen 

33€ - SBK:n 

jäsen  

35€ - Ei jäsen 

50€ 

Pennut ja veteraanit 25€ 25€ 50€ 

Veteraanit yli 10v 0€ 0€ 0€ 

 

Internet-ilmoittautuminen TÄSTÄ  

Muistathan lukea ohjeet! 

Ilmoittautumiset 12.4./ 8.5. mennessä SKL-FKK ilmoittautumislomakkeella (Lataa lo-

make TÄSTÄ). 

Kopio maksukuitista mukaan liitettynä osoitteeseen: 

Anu Pessinen-Hirvelä 

Kautuntie 4 

34600 Ruovesi 

Kirjeitse lähetettävien ilmoittautumisten tulee olla maksettu ja jätetty postiin (postilei-

ma) viimeistään 8.5.2015 

Ilmoittautumismaksut tilille  

IBAN: FI3650680620160315 / Suomen Borzoiklubi ry 

BIC: OKOYFIHH 

Lisätietoja: borzoierkkari2015@gmail.com 

 

Tiedote pdf-muodossa TÄÄLTÄ 

 

 

 
 

 

 

Suomen Borzoiklubi ry - The Finnish Borzoi Club  

https://docs.google.com/forms/d/19sTchzXpfimfyBun_Oii_uiugYRs8cac95KNhJ2cOZw/viewform
http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/nayttelyilmo_2012_fise.pdf
http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/nayttelyilmo_2012_fise.pdf
http://www.borzoiklubi.net/pdf/2015/Erkkarimainos2015_web.pdf
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