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Eläinlääkärin tehtävät vinttikoirakokeissa
Hyväksytty Vinttikoiraliiton hallituksessa 16.11.2019. Voimassa 1.3.2020 alkaen.
Vinttikoirakokeissa toimiva eläinlääkäri on maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston alainen.
Kokeen eläinlääkäri käyttää korkeinta päätösvaltaa eläinsuojelullisissa asioissa. Eläinlääkäri valvoo eläinsuojelulain noudattamista ja hänen on erityisesti kiinnitettävä huomiota koirien terveydentilaan ja koepaikan turvallisuuteen.
Eläinlääkärin on oltava paikalla ja toimintavalmiina koesuoritusten ajan. Kaikissa virallisissa vinttikoirakokeissa
noudatetaan Vinttikoiraliiton koesääntöjä, sekä vinttikoirakokeiden järjestämisohjeita. Jokaisessa kokeessa on
Kennelliiton pätevöimä ylituomari, koetoimitsija ja kilpailunjohtaja, joiden kanssa eläinlääkäri voi neuvotella
kaikista koesääntöihin ja järjestämisohjeisiin liittyvistä asioista.
Eläinlääkäri tarvitsee koepaikalla mahdollisten tapaturmien ja onnettomuuksien ensiavussa mm. haavasarjan,
ompelutarvikkeet, rauhoitus- ja puudutusainetta ja sidostarpeita. On hyvä varata mukaan myös kuumemittari,
stetoskooppi, lastoja, nesteytyspusseja ja nesteensiirtolaitteet, sekä lääkeaineita mm. koiran lopetusta varten.
Korvauksen käytetyistä lääkkeistä ja tarvikkeista maksaa koiran omistaja. Eläinlääkärin palkkion matkakorvauksineen maksaa kokeen järjestävä kerho/seura. Ennen varsinaista koetta ja sen jälkeen voi eläinlääkäri harjoittaa
koepaikalla muuta praktiikkaa (rokotuksia jne.).
Eläinlääkärillä on mahdollisuus lykätä tai peruuttaa koe esim. sääolosuhteiden vuoksi (kuumuus, sade tms.) tai
kilpailuradan riittämättömän turvallisuuden vuoksi, mutta hänen on ehdottomasti ennen päätöstään neuvoteltava sekä kilpailunjohtajan että ylituomarin kanssa. Eläinlääkäri tarkastaa rata-alueen yhdessä kilpailunjohtajan
ja ylituomarin kanssa.
Jokainen kokeeseen osallistuva koira tarkastetaan huolellisesti ennen kilpailun alkua. Eläinlääkärin sihteeri tarkastaa koirien tunnistusmerkinnän ja rokotustodistukset ennen koirien siirtymistä eläinlääkärintarkastukseen.
Eläinlääkärin sihteeri avustaa eläinlääkäriä tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Eläinlääkärintarkastuspaikalla
pitää olla koirien tarkastuspöytä, käsienpuhdistusmahdollisuus sekä pöytä tai tuoli eläinlääkärin välineitä varten. Koiran liikkeiden tarkastusta varten pitää olla juoksutusalue.
Koepaikalla tulee olla järjestäjän toimesta välineet ja suunnitelma loukkaantuneen koiran siirrosta ensiapupaikalle. Kokeen päätyttyä tulee eläinlääkärin täyttää Vinttikoiraliiton eläinlääkärin kertomus ja toimittaa se koetoimitsijalle allekirjoitettuna.
Eläinlääkärin tulee raportoida kertomuksessaan jokaisesta koirasta, jota ei päästäisi enää juoksemaan jos koiralla olisi vielä lähtö edessä. Myös kaikki ennen ensimmäistä lähtöä tarkastetut ja hylätyt koirat tulee raportoida
(puutteelliset rokotukset, kiimaiset nartut, terveydellisistä syistä hylätyt). Sellaisista koirista, jotka eläinlääkäri
vielä päästäisi juoksemaan ei raportoida.
Kokeen eläinlääkäriä koskee yleinen Kennelliiton jääviyssääntö.
Eläinlääkärintarkastus vinttikoirakokeessa
Eläinlääkärintarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:
Ennen alkueriä tapahtuva tarkastus
• Koira on rokotettu Kennelliiton määräysten mukaisesti.
• Narttu ei ole kiimassa.
• Koiran yleistila on normaali eikä sillä ole ilmeisiä oireita sairaudesta.
• Koira ei onnu, mikä tarkastetaan liikuttamalla koiraa sivusuunnassa eläinlääkäriin nähden ja tarpeen
vaatiessa edestakaisin.
Ennen koiran seuraavaa lähtöä tapahtuva tarkastus
• Koira on palautunut normaalisti alkuerien jälkeen.
• Koiralla ei ole sellaisia traumoja, jotka aiheuttavat sille kipua, mikäli se jatkaisi kilpailua.
• Koira ei onnu, mikä tarkastetaan liikuttamalla koiraa sivusuunnassa eläinlääkäriin nähden ja tarpeen
vaatiessa edestakaisin.
Eläinlääkärin tehtäviin kuuluu myös koesuoritusten ja koirien yleinen tarkkailu koepaikalla, esim. jos hän havaitsee ontuvan koiran olevan menossa lähtöpaikalle, ko. koiran koe on keskeytettävä.

