
TAMMELA 26.08.2017 
Suomen Beauceron ry:n erikoisnäyttely 
Mustiala, Tammela 
 
 
Näyttelypaikka 
Näyttelypaikka on HAMK Mustiala Tammelassa. 
osoite: Mustialantie 105, Tammela. (Kartta kutsun lopussa.) 
 
Pysäköinti 
Pysäköinti on sallittu vain merkityllä pysäköintialueella tapahtuma-alueen pohjoispäässä. 
Pysäköinti on maksutonta. 
 
Ilmoittautuminen 
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 07:30. Koirien on saavuttava tarkastukseen 
viimeistään 1 tunti ennen arvioitua arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään 10:30. Pentujen 
arvostelu alkaa klo 08:30. Sen jälkeen arvostellaan urokset, jonka jälkeen tuomari pitää 
ruokatauon. Narttujen arvioitu alkamisaika on noin klo 12:30. Tuomarin arvostelutahti 
määräytyy aina osallistuvista koirista, joten pyydämme osallistujilta jo etukäteen 
kärsivällisyyttä ja huomaavaisuutta erikoisnäyttelymme tuomarin aikataulua kohtaan. 
 
Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. Muistathan ottaa mukaan 
koiran rekisteritodistuksen, rokotustodistukset ja hakaneulan tms. näyttelynumeron 
kiinnittämistä varten. Näyttelynumeron saat paikan päällä ilmoittautuessasi. 
Muista myös koiralle näyttelyhihna ja vesikuppi. 
 
Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. Kerääthän koiran mahdolliset jätökset 
alueelta. Ilmoittautumispisteestä saa tarvittaessa kakkapusseja. 
 
Koiramäärä 
Näyttelyyn on ilmoitettu yhteensä 87 koiraa (10 pentua, 29 urosta ja 48 narttua). 
 
Peruutukset 
Koiran sairastumisen, puutteellisten rokotusten tai puutteellisen tunnistusmerkinnän vuoksi 
osallistumismaksua ei Suomen Kennelliiton näyttelysääntöjen mukaan makseta takaisin. 
 
Rokotusmääräykset 
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. 
Tarkastamme näyttelyyn tultaessa jokaisen koiran rokotustodistukset. 
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty 
rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset.  
 
Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset: 
Penikkatautirokotus: Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia vastaan vähintään kaksi 
kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus on voimassa yhden 
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
 
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee 



tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden 
ikäiselle koiralle annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai 
vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti. 
 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia 
vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (3 viikon varoaika). Koira saa osallistua seuraavana 
päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta. 
 
Tartuntatauteihin liittyviä muita määräyksiä: 
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään 
tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan 
tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi 
viikkoa oireeton. 
 
Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat 
on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa. 
 
Tunnistusmerkintä 
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja 
kilpailuissa. Tunnistusmerkintänä hyväksytään tatuointi tai mikrosiru. 
Tunnistusmerkinnöistä hyväksytään takautuvasti 1.1.2009 alkaen kaikki ISO 11784 
standardin mukaiset mikrosirut, joissa ei ole maakoodia käytössä. Sitä ennen 
rekisteröidyille koirille on hyväksytty ainoastaan Datamars ja Lifechip (ent. Indexel) –
merkkiset mikrosirut Suomessa tunnistusmerkityille koirille. 1.1.2010 alkaen rekisteröidyille 
koirille hyväksytään ainoastaan maakoodittomat standardin mukaiset 
tunnistusmerkintämikrosirut (koskee Suomessa tunnistusmerkittyjä koiria). 
Tunnistusmerkinnät tarkastetaan pistokokein. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru 
estää koiran osallistumisen tapahtumaan. 
 
Antidoping-valvonta 
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt ovat astuneet 
voimaan 1.1.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa on osoitteessa www.kennelliitto.fi. 
 
Turvallinen näyttelypäivä 
Noudata turvallisuusohjeita, jotta kaikilla on mukava näyttelypäivä. 

• ajoreitit ja pelastustiet on jätettävä vapaaksi teltoista ja häkeistä 
• kaikki vastuuhenkilöt tunnistat huomioliiveistä 
• yhdistykselle on varattu P-alue 

 
Muuta 
Koiransa ilmoittaneet saavat luettelon samalla kuin näyttelynumeronkin. Muilta luettelon 
haluavilta peritään 1€. Järjestäjien puolesta ei ole kanttiinia, mutta ravintola Iso Piipusta 
voi ostaa syötävää ja juotavaa pienempään ja suurempaan nälkään. 
 
 
Tervetuloa! 
 



 



 

	


