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MUISTILISTA TAPAHTUMIIN

Oltiinpa sitten kansainvälisessä tai pikkupaikkakunnan omassa tapahtumassa, samat 
tilanneälykkäät toimintatavat pätevät. Pidetään hygieniasta hyvä huoli.  KUVA MAARIT KYÖSTILÄ

K iihkeämmän treeni- ja kisa-
kauden kynnyksellä on hyvä 
tarkistaa, että koiran asiat 
ovat kunnossa vierailuja 

varten. Tapahtumat ovat lähes poikkeuk-
setta jonkun pihapiirissä ja samalla maa-
talouden, siis tapahtuman mahdollistajan 
elinkeinon, alueella. Niistä ei saa aiheutua 
kohtuutonta riskiä tai vaivaa, jotta järjes-
täjän motivaatio riittää vastakin.

Terveys etusijalla
Koiran, ihmisen ja kotikarjankin terveys 
on punnittava, kun lähtee vieraille tiloille. 
Kaikenlaiset vaivat pienistä ontumisista 
vatsaoireiluun on huomioitava, ja harkit-
tava tarkkaan, onko mahdollista lähteä 
retkelle vaivaisena. Nyrkkisääntönä: ei ole. 

Retkelle lähtevien tilallisten koirineen 
on syytä noudattaa erityisen tarkkaa hy-
gieniaa tai esim 48 tunnin sääntöä, jos 
omassa karjassa on, tai on ollut kuukau-
den sisällä jokin herkästi tarttuva tauti. 
Saunominen, pesu ja desinfiointi ovat 
kelpo käytäntöjä, oli aktiivista epäilyä 
tai ei. On käytettävä aina puhtaita vaat-
teita ja kenkiä niin lähtiessä kuin kotiin 
palatessa.

Kakkapussit saapuvilla
Koirankakkojen poiskerääminen kaikilta 
alueilta, missä vastaanottava tilallinen, ti-
lan omat koirat ja tuotantoeläimet voivat 
liikkua, on ehdottoman välttämätöntä. Ti-
lan on puolestaan syytä järjestää kannel-
liset roska-astiat vierailijoiden tuotosten 
keräilyyn. Esimerkiksi kakkojen mukana 
rehunurmiin leviävä neospora caninum 
voi tehdä pahaa jälkeä nautakarjassa luo-
misten muodossa. Lammastilan koira voi 
toimia tietämättä taudin levittäjänä, kos-
ka kyseinen alkueläin ei aiheuta näkyviä 
oireita lampailla.

Rokotukset ja madotus
Koiran rokotuksien pitäisi olla selvää päs-
sinlihaa: ns nelos- ja rabiesrokotteiden 
ajantasaisuus löytyy koiran rokotustodis-
tuksesta, jonka tulisi olla mukana reissa-
tessa tai oleellisista sivuista voisi vaikka 
ottaa kuvat puhelimeensa. Esimerkiksi 
tulevan kesän Farmari maatalousnäytte-

lyyn osallistuvilla koirilla on oltava paperit 
ehdottomasti mukana eläinlääkärin tar-
kistusta varten.

Madotuksista enemmän ekinokokkiju-
tun yhteydessä. Perusmadotus on koiran 
hyvinvoinnin sekä kodin ja vierailupaik-
kojen hygienian kannalta välttämätöntä. 
Matonäytteiden ottaminen on myös hyvä 
tapa varmistua koiran madotuksen tar-
peesta. kts. Movet.fi, jolla on palvelure-
pertuaarissaan sopivat loistutkimuspake-
tit esim. ulkomaantuonteja ja -vierailuja 
ajatellen.

Meininki
Kun ollaan toisen tontilla, on myös osat-
tava käyttäytyä siivosti, tervehtiä, kysellä, 
jos on epävarma ja toimia ohjeiden mu-
kaan. Tapahtumassa kuvatusta liikkuvasta 
tai liikkumattomasta kuvasta täytyy myös 
pyytää tilalliselta julkaisulupa. Tämä kos-
kee myös omilla somekanavilla julkaista-
vaa materiaalia!

Koiran tulee pääsääntöisesti olla kytket-
tynä ja aina hallinnassa. Kun jättää koiran 
autoon tai muuhun lepopaikkaan, on sillä 
aina oltava käytettävissä varjoa ja vettä 
sekä kylmällä kelillä riittävän lämmin ja 
vedoton paikka. Haukkuminen, kiljuminen 
ja ulvominen ovat kiellettyjä itse suori-
tuspaikalla ja epätoivottuja kauempanakin 
parkkipaikalla.

Palautteesta
Jos jokin seikka yhdistyksen tilaisuuksissa 
jää mietityttämään tai kaivelemaan, ota 
asiassa yhteyttä SPKY:n hallitukseen tai 
kilpailutoimikuntaan. Järjestelyjen julki-
nen tai puolijulkinen, kärkevä repostelu 
paikan päällä tai somessa ei ole asial-
lista. Tiloja, joilla on resursseja ja halua 
järjestää tapahtumia, ei ole liikaa. Heillä 
on lupa odottaa kohteliaisuutta ja kii-
tosta, ei julkista arvostelua ja haukkuja. 
Mahdolliset havaitut epäkohdat halutaan 
yhdistyksen puolelta ehdottomasti selvit-
tää, asiallisessa marssijärjestyksessä ja 
rakentavassa hengessä.  A-ML


