
 

 

 Nuori Border 2022 
18.6.2022 

Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus, Helsinki 

 Tuomari: Anna-Karin Jiderlund, Ruotsi

Tervetuloa Borderterrierikerho ry:n vuosittaiseen Nuori Border -tapahtumaan Helsinkiin!                     

Tästä kirjeestä löydät tärkeää tietoa näyttelypäivää koskien.  

Mukavaa, leppoisaa ja iloista päivää kaikille mukana oleville!

Oheisena on   Nuori Border -tapahtuman arvioitu 
aikataulu luokkakohtaisin koiramäärin. Koirasi 
numerolappu on erillisenä liitteenä samassa 
sähköpostiviestissä. Arvostelu kehässä alkaa klo 9.00 
ja lounastauko pidetään urosten ja narttujen 
arvosteluluokkien välissä. Paikalle on hyvä saapua 
vähintään tuntia ennen   oman luokan arvostelua, 
kuitenkin viimeistään klo 12.00.  

Koirien rokotukset tarkastetaan pistokokein. Muista 
ottaa mukaan myös koirasi rokotustodistus.  Samoin 
tarvitset myös numerolapun sekä sen kiinnittämistä 
varten hakaneulan tms. sekä koirallesi juomakupin ja 
näyttelyhihnan.   

Aikataulu 

Kehä 1 
Tuomari Anna-Karin Jiderlund, Ruotsi 
 
Klo 09.00  
Tule sellaisena kuin olet 2 kpl 
Urokset 29 kpl 
TAUKO 
 
Klo 12.00 
Nartut 36 kpl 
Jälkeläisryhmät 21 kpl 
Kasvattajaryhmät 9 kpl 
 
n. klo 11.30  
Lapsi ja koira -kilpailu 
Ilmoittautuminen paikan päällä toimistoon 
 
 
Tuomari arvostelee noin 15-20 koiraa tunnissa. 
 

 

Luettelo 
Näyttelyn luettelo julkaistaan sähköisenä luettelona 
kerhon nettisivuilla sekä Facebookissa, paperista 
luetteloa ei ole saatavilla. Luettelo julkaistaan 
nähtäville näyttelypäivän aamuna aikaisin. 
 
Näyttelypaikka 
Tapahtuma järjestetään Tuomarinkylän Vinttikoira-
keskuksessa osoitteessa Tuomarinkyläntie 1, Helsinki. 
Alueella on maksuton pysäköinti. Jos tulet julkisilla 
kulkuneuvoilla, HSL:n reittioppaasta löytyvät aikataulut 
ja reitit. Näyttelykehä on nurmella ’Koivikossa’, joka 
sijaitsee rakennusten takana oikealla. Alueella on WC:t 
sekä vesipiste. Kahvio ei ole auki tapahtuman aikana, 
joten varaathan mukaan eväät itsellesi ja koiralle. 
 
Hinnat 
Tapahtumaan ei ole pääsymaksua ja pysäköinti on 
maksuton. Toimiston yhteydessä on kirppispöytä, joka 
toimii periaatteella ’Tuo itselle tarpeettomat 
koiratarvikkeet ja ota tilalle, mitä tarvitset’. 
Kirppistuotteet ovat kaikille maksuttomia. 
 
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! 
 
Tapahtumassa yhteistyökumppaneina toimivat Best-In, 
Agria, Remonttiset sekä SOK ABC-ketjuohjaus. 
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Koirien rokotusmääräykset 
Noudatamme tapahtumassamme Kennelliiton 
rokotusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuksen lisäksi 
myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toimii 
virallisena rokotustodistuksena. Tapahtuman 
järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa, että 
rokotusmääräyksiä on noudatettu. 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 maksatulehdukseen, 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. 1.1.2001 jälkeen syntyneet 
typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyihin, 
kokeisiin ja kilpailuihin.  
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. 
 

 
 
 

 

 

 

 


