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Tapahtumiin puhtaana, 
terveenä ja kohteliaana
Teksti: Ann-Mari Lintunen

Kiihkeämmän treeni- ja alkavan kisakauden kynnyksellä on hyvä käydä läpi, että niin omat 
kuin koiran asiat ovat vierailuja varten kunnossa. Tapahtumat pidetään lähes poikkeuksetta 
jonkun pihapiirissä ja samalla maatalouden, siis tapahtuman mahdollistajan elinkeinon, 
alueella. Siksi on käytettävä erityistä harkintaa ja pakattava mukaan riittävää nöyryyttä, jotta 
tilaisuudet olisivat mahdollisia vastakin niin itselle, muille osallistujille kuin järjestäjillekin.

Terveys etusijalla
Näinä tartuntatautiaikoina on huolehdit-
tava entistä tarkemmin omasta hygienias-
ta, ja jättäytyä riennoista pois pienestäkin 
sairausepäilystä johtuen. Käsihygienia, 
maskit sun muut lienevät selviä kaikil-
le, ja jos eivät, niin tietoa netistä löytyy 
esim. www.thl.fi. SPKY:n linjaukset ta-
pahtumien järjestämisestä alkavalla ke-
säkaudella löytyvät tästä lehdestä ja aina 
ajantasaisesti www.spky.fi.

Koiran terveyden on oltava hyvä. 
Kaikenlaiset vaivat pienistä ontumisista 
pieneen vatsaoireiluun on huomioitava, 
ja harkittava tarkkaan, onko oikea aika 
lähteä retkelle. Nyrkkisääntönä: ei ole. 
Koira ei pikkuongelmaisenakaan voi 
antaa parastaan, tilanne voi pahentua 
ja pahimmillaan vaiva voi tarttua mui-

hin. Vaikka esimerkiksi ripuli voi aiheu-
tua suht vaarattomasta ahmimisesta, 
stressaamisesta, helteestä, se toisaalta 
saattaa johtua vaikkapa Suomessakin 
jo esiintyvästä alkueläin giardiasta, jon-
ka aiheuttama ripuli voi olla pennuille 
omistajineen rankka koettelemus. Giardia 
elää isäntäeläimensä ulkopuolella hyvin 
kestävänä kystamuotona. Se on vaikea 
hävittää ympäristöstä, mihin se ulosteen 
mukana päätyy. Ripulointi on yleensäkin 
vaiva ikävimmästä päästä, sillä ripuloi-
jan uloste on todella hankala pussiin 
pakattava. 

Lisäksi huonokuntoisen koiran kanssa 
harrastaminen antaa vähintäänkin epä-
määräisen kuvan kanssaharrastajille sen 
ohjaajasta ja hänen harkintakyvystään ja 
tarkoitusperistään. Olemme aina myös 

mahdollisen ulkopuolisen tarkkailun alla, 
ja kun kyse on eläinten kanssa harrasta-
misesta, niin koirien kuin paimennetta-
vien lampaiden tai nautojen hyvinvoinnin 
on aina oltava ensisijainen tärkeysjärjes-
tyksessä. Koiraa ei pidä rasittaa myöskään 
akuutisti lääkittynä.

Retkelle lähtevien tilallisten täytyy olla 
varmoja, että omat tuotantoeläimet ovat 
terveitä, ennen kuin suuntaa toisten ti-
loille. Jos ne eivät ole, on syytä neuvotella 
järjestävän tilan kanssa, millaisilla varo-
toimilla voitaisiin osallistua. Eli samalla 
48 tunnin säännöllä kuin ulkomailta 
kotitilalle palatessa, jos omassa karjassa 
on, tai on ollut kuukauden sisällä jokin 
herkästi tarttuva tauti kuten virusripuli, 
kryptosporidioosi, pälvisilsa tai aktiivinen 
ORF. Saunominen, pesuaineella pesu ja 
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tassujen dippaaminen desinfiointiaineessa 
ovat kelpo käytäntöjä, oli aktiivista epäi-
lyä tai ei. Itse on käytettävä aina puhtaita 
vaatteita ja kenkiä niin lähtiessä kuin ko-
tiin palatessa.

Kakkapussit saapuvilla
Koiran ulosteiden poiskerääminen kaikilta 
alueilta, missä vastaanottava tilallinen, ti-
lan omat koirat ja tuotantoeläimet voivat 
liikkua, on ehdottoman välttämätöntä. Eli 
koirankakkapusseja kannattaa hankkia 
ja kylvää omiin taskuihin ja autoon ylen 
määrin. Vastaanottavalla tilalla on syytä 
panostaa tähän samaan seikkaan järjes-
tämällä hyvät, kannelliset roska-astiat 
vierailijoiden tuotosten käyttöön. Ei ole 
hullumpi, eikä kovin kallis idea myös ja-
kaa kakkapusseja tarvittaessa vierailijoil-
le, jotka ovat ne unohtaneet. Esimerkiksi 
koiran ulosteen mukana leviävä alkueläin 
neospora caninum voi tehdä pahaa jäl-
keä nautakarjassa luomisten muodossa. 
Lammastilan koira voi toimia tietämättä 
taudin levittäjänä, koska tauti ei aiheuta 
näkyviä oireita lampailla.

Rokotukset ja madotus
Madotukset ja rokotukset on oltava ajan 
tasalla. Niistä löytyy oma juttunsa tästä 
lehdestä. Koiran rokotuksien voimas-
saolo pitäisi olla selvää pässinlihaa: ns. 
nelos- ja rabiesrokotteiden ajantasaisuus 
löytyy koiran rokotustodistuksesta, jonka 
tulisi olla mukana reissatessa, tai oleel-
lisista sivuista voisi vaikka ottaa kuvat 
puhelimeensa. Se, minkä verran vielä 
rokottamattoman pennun kanssa kan-
nattaa kylillä käydä, on jokaisen omassa 
harkinnassa. Myös omat rokotukset kan-
nattaa muistella: onko jäykkäkouristus 
voimassa? Tuntuuko puutiaisaivokuume-
rokote tarpeelliselta rannikolla liikkuessa? 
Ja tietty se korona, kun niitä nyt milloin 
saadaan. 

Meininki
Kun ollaan toisen tontilla, on myös osat-
tava käyttäytyä siivosti. Yksinkertaiset 
käyttäytymissäännöt tekevät tilantees-
ta kaikille mukavamman. Tervehditään 
kaikkia tullessa ja lähtiessä moikataan 
ja kiitetään tilanväkeä, tuomareita ja/
tai kouluttajia, talkooapulaisia ja muita 
toimihenkilöitä, jotka paikalla ovat, koko 
tilaa ei tarvitse lähteä kiertämään. Tarvit-

tavia tiloja, kuten wc, käsienpesupaikka, 
koiran pissatusmetsikkö jne. kannattaa 
kysyä, omin päin ei pidä tunkea mihin-
kään merkkaamattomiin sisätiloihin. 
Tapahtumassa kuvatusta liikkuvasta tai 
liikkumattomasta kuvasta täytyy myös 
pyytää tilalliselta julkaisulupa. Tämä kos-
kee myös omilla somekanavilla julkaista-
vaa materiaalia!

Koiran tulee pääsääntöisesti olla kyt-
kettynä, ja aina hallinnassa. Oman koiran 
tuntien kannattaa miettiä, mitä tilanteita 
sen kanssa on syytä välttää. Jos tunte-
minen on vielä alkutekijöissään nuoren 
koiran kanssa, on vieraissa paikoissa 
liikkuessa oltava erityisen huolellinen, 
että molemminpuolinen luottamus voi 
kasvaa ja uudet asiat omaksutaan rau-
hassa ja hyvillä mielin. Kun jättää koiran 
autoon tai muuhun lepopaikkaan, on sillä 
aina oltava käytettävissä varjoa ja vet-

tä, ja kylmällä kelillä riittävän lämmin 
ja vedoton paikka. Jos koiria on muka-
na useampia, jokaisella on oltava riittä-
vä oma tila, ettei reissuinnossa päädytä 
reissurähinään. Haukkuminen, kiljuminen 
ja ulvominen ovat kiellettyjä itse suori-
tuspaikalla ja epätoivottuja kauempana-
kin parkkipaikalla.

Vaikka miten tulisi harmitusta vaik-
kapa oman suorituksen epäonnistumi-
sen vuoksi, mistä se sitten loppu viimein 
johtuikaan, tai vaikka itse järjestäjänä 
tekisi asioita toisin, ei itse tapahtuma ole 
se aika eikä paikka, missä suora palau-
te pyytämättä annetaan. Ei järjestäjille, 
ei tuomarille eikä kouluttajalle. Jos jokin 
seikka jää päälle nukutun yönkin jälkeen 
mietityttämään tai kaivelemaan, voi 
asiasta ottaa yhteyttä SPKY:n hallituk-
seen, kilpailutoimikuntaan tai eettiseen 
toimikuntaan. n

Tapahtumajärjestäjän vastuulla on huolehtia vierailijoille peruspalvelut: puhdas juomavesi, 
palju koirien viilennykseen lämpimällä säällä ja ohjeistus, missä on sovelista pissattaa 
koirat. Terhi Kälkäjä ja Toberoi Warlock (Väpä) perusratasuorituksensa jälkeen Minna Erosen 
tilalla Kiteellä. KUVA JAANA LUMATJÄRVI


