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Nämä ohjeet on laadittu Suomen bordercolliet ja australiankelpiet ry:n jäsenille sekä 

SBCAK ry:n koe- ja kisatoimintaan liittyen. Ohjeiden tarkoitus on turvata ja varmistaa 

harrastus- ja kilpailutoimintaan liittyvien eläinten hyvinvointi. Suosittelemme kaikkia 

rotujamme harrastavia henkilöitä ottamaan nämä ohjeet huomioon toiminnassaan.  

Ohjeita noudatetaan kaikissa SBCAK ry:n alaisissa kokeissa ja kisoissa ja niihin 

liittyvissä harjoituksissa. Ohjeet koskevat niin koirien ohjaajia, toimihenkilöitä kun 

muita tapahtuman järjestämiseen osallistuvia henkilöitä. 

Jos havaitset SBCAK ry:n alaisessa tapahtumassa eettisistä ohjeista poikkeavaa 

toimintaa tai muutoin moitittavaa käytöstä, pyydämme ilmoittamaan siitä 

tapahtuman järjestäjälle ja/tai SBCAK ry:n hallitukselle. Hallitus käsittelee 

ilmoitukset luottamuksellisesti. Eläinsuojelurikkomuksista suosittelemme tekemään 

ilmoituksen suoraan eläinsuojeluviranomaiselle. 

Näiden eettisten ohjeiden ja voimassa olevien eläinsuojelusäädösten lisäksi koiran 

ohjaajan tulee noudattaa Suomen kennelliiton ja eri harrastuslajien kattojärjestöjen 

voimassa olevia muita sääntöjä ja ohjeistuksia. 
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Koirien koulutus ja kilpailutoiminta 

 

Koirien pitämisen tulee olla kautta linjan positiivista ja rodun tarpeet huomioonottavaa.  Koirien kohtelun 

tulee olla kunnioittavaa niin arkielämässä, harrastuksissa kuin työtehtävissäkin. Sekä ohjaajan että 

kouluttajan tulee tuntea koiran yksilölliset piirteet ja olla reilu koiraa kohtaan, eikä viedä koiraa sen 

koulutustasoon nähden liian vaativaan tilanteeseen. Koiran käsittelyn tulee olla kaikissa tilanteissa asiallista. 

Koulutus- ja/tai kisatilanteen ilmapiirin ja toiminnan tulisi olla rentoa, positiivista ja stressitöntä kaikille 

osapuolille. On selvää, että eläimelle aiheutettu kipu tai pelko ei ole osa nykyaikaisia koulutusmenetelmiä, 

myös mahdollisten apuvälineiden käytön tulee seurata tätä ajatusmaailmaa.  

Koiran kanssa harrastaessa tulee aina huomioida sen terveydentila ja kunto. Vain terveen koiran kanssa 

voidaan harrastaa ja osallistua koulutuksiin tai kokeisiin/kilpailuihin. Koiran omistaja on loppukädessä aina 

vastuussa omasta koirastaan, sen kunnosta, terveydentilasta ja kohtelusta koulutustilanteessa. 

 

 

Paimennus  

Kohde-eläimenä lampaat 

 

SBCAK ry järjestää vuosittain paimennuskokeita, joissa kohde-eläimenä on lampaat. Toiminta on 

järjestäytynyttä ja hyvin koordinoitua. SBCAK ry:n alaisten koulutusten, paimennuskokeiden ja -kisojen 

järjestäjille eläinten hyvinvoinnin tulee olla toiminnassa etusijalla. Tilat, joilla tapahtumia järjestetään 

noudattavat huolellisesti kaikkia eläintenpitoon liittyviä viranomaismääräyksiä. 

Lampaiden käsittelyn tulee olla asiallista ja rauhallista niin kokeen osanottajien kuin järjestäjien toimesta. 

Lampaiden kanssa tekemisissä olevien toimihenkilöiden ja paimenkoirien tulee olla kokeneita 

eläintenkäsittelijöitä ja ymmärtää hyvin paimennettavien eläinten käyttäytymistä. Koe- ja 

harjoitustilanteiden tulisi aiheuttaa mahdollisimman vähän stressiä paimennettaville ja paimentaville 

eläimille. 

Kokeissa ja harjoituksissa tulee käyttää terveitä ja hyväkuntoisia lampaita, jotka ovat tottuneet 

paimennukseen. Karitsoita käytettäessä niiden tulee olla vieroitettuja ja iältään vähintään 4 kk vanhoja. 

Suositellaan että kokeissa ja harjoituksissa ei käytetä imettäviä uuhia. Myöskään tiineitä uuhia ei tule käyttää 

tiineyden alku- ja loppuvaiheessa (eli ei käytetä uuhia 6 ensimmäisen tai 8 viimeisen tiineysviikon aikana). 

Kokeissa ja harjoituksissa on huolehdittava käytettävien lampaiden riittävistä lepotauoista varikolla, jolloin 

niillä on mahdollisuus levätä, syödä ja juoda. 

Eläinten omistajalla on viime kädessä vastuu eläinten hyvästä kohtelusta. Kaikilla toimijoilla on velvollisuus 

toiminnallaan huomioida, ettei toimintaan osallistuvien eläinten hyvinvointia heikennetä. Eläinten 

omistajalla on oikeus keskeyttää kilpailu tai harjoittelu, jos eläinten hyvinvointi ei niissä täyty. Tuomarilla on 

aina kilpailun keskeyttämisoikeus, mikäli hän toteaa, etteivät lampaiden olosuhteet tai lampaat itse sovellu 

kilpailuun. Kilpailun järjestäjän ja tuomarin tulee kiinnittää huomiota paimennettavien eläinten hyvinvointiin 

kaikissa olosuhteissa. Riskiolosuhteita elämille ovat kova helle, rankka sade, varikon huono rakenne ja 

pohjarakenne, pitkä kilpailupäivän pituus jne.  


