
TAMMELA 27.08.2017 
Suomen Beauceron ry:n epävirallinen jalostustarkastus 
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 8:00, arvostelu pisteissä klo 9:00. Koirakot käyvät 
omaan tahtiin seuraavissa pisteissä: 

1. Mittaus / mittaajana Bruno Boulet 
2. Luonteen testaus / testaajana Philippe Genest 
3. Ulkomuodon arviointi / tuomarina Bernard Pouvesle 

 
Ilmoittautumisen yhteydessä saat kullekin ilmoittamallesi koiralle arvostelulomakkeen, joka 
sinun tulee esittää kussakin pisteessä sekä näyttelynumeron, jota käytetään iltapäivän 
näyttelykehissä. Mikäli ilmoittaudut yhdenkin koiran kanssa myös lauantain 
erikoisnäyttelyyn, saat kaikkien jalostustarkastukseen osallistuvien koiriesi lomakkeen ja 
näyttelynumeron jo erikoisnäyttelyyn ilmoittautuessasi, eikä sinun tarvitse ilmoittautua 
uudestaan sunnuntaina. 
 
Kaikkien koirien tulee saapua paikalle viimeistään klo 10. Kaikkien koirien on käytävä em. 
pisteissä vapaavalintaisessa järjestyksessä klo 13 mennessä. Käytyäsi kaikissa pisteissä 
luovuta arvostelulomakkeen yhdistykselle jäävät kappaleet viimeisen kehäsi avustajalle. 
Mikäli päätät syystä tai toisesta poistua tapahtumasta kesken kaiken, käy jättämässä 
koirasi arvostelulomakkeet ilmoittautumispisteelle.  
 
Sunnuntaina mittaus-, luonteen testaus ja ulkomuodon arviointi alkaa klo 9. Klo 13:00 
alkavat näyttelykehät, joissa luonteesta vähintään arvosanan Excellent ja ulkomuodosta 
vähintään arvosanan Excellent+ (tai Excellent, jos Excellent+:n saaneita koiria on 
vähemmän kuin neljä) saaneet koirat sijoitetaan luokittain ja valitaan parhaat koirat. 
 
Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. Kerääthän koiran mahdolliset jätökset 
alueelta. Ilmoittautumispisteestä saa tarvittaessa kakkapusseja. 
 
Koiramäärä 
Jalostustarkastukseen on ilmoitettu yhteensä 39 koiraa (17 urosta ja 22 narttua) 
 
Peruutukset 
Koiran sairastumisen vuoksi poisjääneiden koirien osallistumismaksu voidaan palauttaa 
eläinlääkärintodistuksen esittämisen jälkeen. Osallistumismaksua ei palauteta, mikäli koira 
joudutaan sulkemaan pois vanhentuneiden rokotusten vuoksi. 
 
 



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 jalostustarkastuksessa. 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).  
 
Jalostustarkastuksessa kaikkien koirien tunnistusmerkintä tarkastetaan. Koira, jota ei ole 
tunnistusmerkitty tai jonka tunnistusmerkintää ei saada luettua, suljetaan pois 
tapahtumasta.  
 
Turvallinen jalostustarkastuspäivä 
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 tapahtumaan ilmoittaneet saavat luettelon samalla kuin arvostelulomakkeenkin. 
Muilta luettelon haluavilta peritään 1€. Järjestäjien puolesta ei ole kanttiinia, mutta 
ravintola Iso Piipusta voi ostaa syötävää ja juotavaa pienempään ja suurempaan nälkään. 
 
 
Tervetuloa!  
 
 

 



 

	


