
Nuori Border 2021 14.8.2021 

Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus, Helsinki 

Tuomarit: 

Danielle van Schaik ja Marja van de Mars 

 

Tervetuloa Borderterrierikerhon vuosittaiseen Nuori Border -tapahtumaan Helsinkiin!                     

Tästä kirjeestä löydät tärkeää tietoa näyttelypäivää koskien. 

Mukavaa, leppoisaa ja iloista päivää kaikille!

Ohessa on   tapahtuman arvioitu aikataulu 
luokkakohtaisin koiramäärin. Ilmoittautuminen ja 
rokotustarkastus alkaa klo 8.30. Paikalle on hyvä 
saapua n. tuntia ennen arvostelua, kuitenkin 
viimeistään klo 12.00.  Kehässä pidetään tunnin 
lounastauko alkaen n. klo 12.30. Numerolappu löytyy 
aikataulukirjeen kanssa samasta sähköpostiviestistä. 
Tarvitset tapahtumaan mukaan koiran 
rokotustodistuksen. Lisäksi numerolapun 
kiinnittämistä varten on hyvä ottaa mukaan hakaneula 
tms.  Muista ottaa koiralle mukaan juomakuppi, 
näyttelyhihna ja tarvittaessa makuualusta. 

Aikataulu 

Kehä 1 
Tuomari Danielle van Schaik 

- Nartut  53 koiraa klo 9.30 
Kehä 2 
Tuomari Maria van de Mars  

- Urokset 50 koiraa Klo 9.30  
 
Kehä 1–2 
Jälkeläisryhmät 30 kpl 
Kasvattajaryhmät 15 kpl 
 
Tauon aikana n. klo 12.30 Lapsi ja borderi -kilpailu 
Ilmoittautuminen paikan päällä 
Tuomarina Tuomo Heikkinen 
 

Näyttelypaikka 
Tapahtuma järjestetään Tuomarinkylän 
Vinttikoirakeskuksessa osoitteessa Tuomarinkyläntie 1, 
Helsinki. Alueella on maksuton pysäköinti. Jos tulet 
julkisilla kulkuneuvoilla, HSL:n reittioppaasta löytyvät 
aikataulut ja reitit. Näyttelykehät sijaitsevat nurmella 
’Koivikossa’, joka sijaitsee rakennusten takana oikealla. 
Alueella on WC:t sekä vesipiste. Kahvio ei ole auki 

tapahtuman aikana, joten varaathan mukaan eväät 
itselle ja koiralle. 
 
Hinnat 
Pääsymaksua ei ole ja pysäköinti on maksuton. 
Näyttelyluetteloja on myynnissä hintaan 4 euroa/kpl. 
Luettelon hinta sisältää myös arvan arpajaisiin. Arvonta 
järjestetään näyttelyn lounastauolla. Toimistosta on 
mahdollista ostaa myös kerhokaupan tuotteita. 
Maksuvälineinä käytetään ensisijaisesti korttimaksua. 
Kerhokaupan yhteydessä on myös kirppispöytä, joka 
toimii periaatteella ’Tuo itselle tarpeettomat 
koiratarvikkeet ja ota tilalle, mitä itse tarvitset’. 
Kirppistavarat vaihtuvat ilman maksua. 
 
Tiedustelut 
Kerhon puheenjohtaja Sari Pöyhönen,  
puh. 050 555 3038 tai sari.m.poyhonen@gmail.com 
 
Huom! 
Kerääthän koirasi jätökset pois ja laitat ne roska-
astioihin, kakkapusseja on tarvittaessa saatavilla 
toimistosta. Älä myöskään jätä koiraasi kuumaan 
autoon! 
 
Koronaohjeistus 
Huomioithan muut ja pidät riittävät turvavälit. Maskien 
käyttö on myös suositeltavaa kehässä. Alueella on 
tarjolla käsidesiä ja WC-tiloissa sekä vesipisteellä on 
mahdollisuus käsien pesuun.  Hengitystieoireisena 
tapahtumaan ei saa osallistua eikä saa tulla lainkaan 
paikalle. Tapahtumassa noudatetaan Suomen 
viranomaisten antamia ohjeita yleisötapahtumien 
järjestämiseen. Tarkempaa tietoa on saatavilla THL:n 
sekä Aluehallintoviraston nettisivuilta,  
 
Koirien rokotusmääräykset 
Noudatamme tapahtumassamme Kennelliiton 
rokotusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuksen lisäksi 
myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toimii 
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virallisena rokotustodistuksena. Tapahtuman 
järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa, että 
rokotusmääräyksiä on noudatettu. Rokotuksia 
tarkastetaan pistokokein. Rokotus-todistuksesta tulee 
ilmetä koiran yksiselitteiset tunnistustiedot sekä 
koiralle annetun rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukainen rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä. 
 
Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla 
olla voimassa seuraavat rokotukset:  

Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva 
maksatulehdusrokotus:  
- Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia, 

parvovirusripulia ja tarttuvaa 
maksatulehdusta 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 tapahtuman hetkellä olla kulunut 
vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle 
vuoden iässä annettu rokotus on voimassa 
yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana 
annetut rokotukset ovat voimassa ko. 
rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja 
tarttuvan maksatulehdusrokotuksen sekä 

raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran 
rokotus on vanhentunut, tulee rokotus 
kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk 
ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). 
Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira saa 
osallistua seuraavana päivänä varoajan 
päättymisen jälkeen eli 22. päivä 
rokotuksesta.  

Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä: 
- Jos koira sairastuu penikkatautiin, 

parvovirusripuliin, tarttuvaan maksa-
tulehdukseen, kennelyskään tms. hengitystie- 
tai 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. Loistartunnat on 
asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira 
voi olla läsnä tapahtumassa.  

Tunnistusmerkintä  
- Tunnistusmerkintä on pakollinen. 

Tapahtuman järjestäjä tarkastaa 
tunnistusmerkinnän pistokokein. Mikäli 
koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet 
eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava 
mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy 
lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota 
ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän 
sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtumasta. 
Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru 
estää koiran osallistumisen tapahtumaan. 

 
 
 
 

 

 

 

 


