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KENNELLIITON DOPINGVALVONTA 
 
TOIMINTAOHJE NÄYTTELYIDEN JA KOKEIDEN JÄRJESTÄJILLE  
 
Yleistä dopingvalvonnasta 
 
Ilmoitus Kennelliiton järjestämästä dopingvalvonnasta tulee puhelinsoittona näyttelytoimikunnan 
puheenjohtajalle tai kokeesta vastaavalle koetoimitsijalle kahta (2) viikkoa ennen tapahtumaa. Kennelliitto 
huolehtii paikalle dopingvalvojan. Kaikkia tahoja koskee salassapitovelvollisuus dopingvalvonnan eri 
vaiheiden aikana. 
 
Dopingvalvoja vastaa yhdessä eläinlääkärin kanssa näytteenoton laillisuudesta. Dopingvalvoja tulee paikalle 
riittävän ajoissa ja tuo mukanaan näytteenottovälineistön. Kaikki näytteenottotarvikkeet, lomakkeet, ym. 
tarvittavat asiat on tarkastettava vielä tilaisuuden alussa, jotta ne ovat kunnossa.  
 
Näytteenottoon tarvitaan riittävän monta koirien käsittelyyn tottunutta henkilöä näytteenoton avustajiksi. 
Avustavien henkilöiden pitää olla paikalla jo aamupäivällä. Dopingvalvoja selvittää avustaville henkilöille 
heidän työtehtävänsä ennen näytteenoton alkamista. Kennelliitto ilmoittaa tarvittavista avustajista.  
 
 
Järjestäjän tehtävät 
 
Järjestäjällä tarkoitetaan jäljempänä tekstissä näyttelytoimikunnan puheenjohtajaa tai vastaavaa 
koetoimitsijaa.  
 
Järjestäjän tai koiran vastuuhenkilön tulee toimittaa valvojalle koiran rekisteripaperit, rokotustodistus tai 
kilpailukirja näytteenottolomakkeen täyttämistä varten. Järjestäjän on huolehdittava, että paikalla on 
mikrosirunlukija. 
 
Järjestäjä osoittaa muusta tapahtumatoiminnasta erillään olevan puhtaan ja riittävän tilavan paikan, jossa 
näytteitä käsitellään. Se voi sijaita joko sisällä tai ulkona. Paikalle tarvitaan pöytä välineille ja asiakirjojen 
täyttämiseen. Tapahtumapaikalla tulee olla käsienpesumahdollisuus. Mikäli saatavilla ei ole vesijohtovettä, 
kelpaa kanisterista saatava puhdas vesi.  
 
 
Näytteenotto/ Avustajat 
 
Näytteenottoon varataan aikaa noin neljä (4) tuntia. Koiraa ei saa ruokkia kyseisenä aikana. Näyte otetaan 
niin, ettei se häiritse koiran suoritusta. Mikäli näytteenotto tehdään näyttely- tai kilpailunumeron perusteella, 
se voidaan tehdä joko ennen tai jälkeen suorituksen. Tulokseen perustuva näytteenotto aloitetaan 
välittömästi tuloksen varmistuttua.  
 
Näytteenotossa olevat henkilöt (koiran vastuuhenkilö, dopingvalvoja ja avustajat) eivät saa tupakoida tai 
juoda kahvia näytteenoton aikana välttääkseen vieraiden aineiden kulkeutumista käsistä näytteeseen eli 
näytteen kontaminoituminoitumisen. 
 
Avustajat hakevat valvontaan valitut koirat ja vastuuhenkilöt näytteenottopaikalle, ja ovat heidän kanssaan 
koko toimituksen ajan. Dopingvalvoja tai avustaja tarkastaa tunnistusmerkinnän, jotta näytteenottoon tulee 
oikea koira.  
 
Koiran vastuuhenkilö ottaa virtsanäytteen koiraltaan. Mikäli vastuuhenkilö ei suostu ottamaan näytettä, se 
katsotaan näytteenotosta kieltäytymiseksi.  
 



Virtsanäytteen keruu tapahtuu dopingvalvojan tai avustajan valvonnassa ulkona näyttely- tai koepaikan 
lähialueella. Koiraa kävelytetään noin 15- 20 minuuttia. Jos virtsanäytettä ei koiralta tässä ajassa saada, se 
laitetaan autoon / häkkiin lepäämään. Koiraa saa juottaa antamalla sille vesijohto- tai pullovettä. Vesi 
tarjotaan puhtaasta juoma-astiasta, esimerkiksi kertakäyttölautasesta. Näytteenotto aloitetaan uudestaan 
noin puolen tunnin kuluttua. Valvojan tai avustajan tulee olla mukana koko näytteenoton ajan. 
 
Dopingvalvoja ottaa karvanäytteen koirasta puhtailla saksilla kolmesta (3) eri kohdasta. Kädet ja sakset on 
pestävä aina huolellisesti jokaisen karvanäytteenoton välillä.  
 
Näytteenotosta, siinä käyneistä koirista, niiden lukumäärästä tai roduista ei tule puhua kenellekään 
tilaisuuden aikana tai sen jälkeen. Ulkopuolisten henkilöiden tulee antaa työrauha näytteenoton ajaksi.  
 
Dopingvalvoja huolehtii siitä, että näytteet säilytetään asianmukaisesti ja lähetetään seuraavana arkipäivänä 
laboratorioon.  
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