
 

 

 

 

Tervetuloa tottelevaisuus- 

kokeeseen Janakkalaan 

lauantaina 18.3.2017                                                                           

 

 

Kilpailupaikkana on Janakkalan koirakerhon koulutushalli (puolilämmin n. +10 astetta ja 

keinonurmipohjainen), osoitteessa Rastikaari 8, Turenki. 

Ylituomarina kokeessamme toimii Vesa Kallio. 

                                                                                   

Mikäli estyt jostain syystä osallistumasta tai Sinulla on jotain kysyttävää kokeesta, ota yhteyttä 

mahdollisimman pian ja viimeistään 16.3.2017 klo 19 mennessä Mari Kiuru, s-posti 
maku@wippies.fi.  Tämän jälkeen vain puhelimitse Anne Juslin 040-5280726. 

 

Ilmoittauduthan koepaikalla vähintään puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua alkamisaikaa. 

Hyvän kilpailufiiliksen lisäksi muista ottaa mukaasi koiran rokotustodistus, rekisterikirja ja kilpailukirja. 

Kilpailunumerosi saat koepaikalla. Muistathan ulkoiluttaa koirasi kunnolla ennen halliin tuontia, mitään 

merkkailua ei hallissa sallita, sattuneesta vahingosta peritään 5 €. Jos Sinulla ei vielä ole kilpailukirjaa, 

voit ostaa sen ilmoittautumispisteestä (3€, varaa tasaraha). Koirien tulee olla rokotettu ja 

tunnistusmerkitty Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Ensimmäistä kertaa kilpailevien koirien 

tunnistusmerkintä tarkistetaan, joten varaa siihenkin aikaa ennen alokasluokan alkua. Jos koiran 

osallistuminen hylätään puutteellisten rokotusten takia, ei ilmoittautumismaksua palauteta. Muistathan 

myös antidopingsäännöt, niistä tarkemmat ohjeet löydät Kennelliiton sivuilta www.kennelliitto.fi. 

 

Luokkien arvioidut alkamisajat: 

EVL klo 10.00 

VOI  klo 12.00 

AVO klo 13.00 

ALO klo 14.15 

 

Koepaikalla on pieni puffetti, jossa on tarjolla purtavaa ja virvokkeita kohtuullista korvausta vastaan. 

Varaa käteistä rahaa kanttiiniostoihin, emme pysty ottamaan vastaan korttisuorituksia. 

 

Koska halli ei ole kovin suuri, pyydämme, ettei turistikoiria tuoda halliin sisälle. 

 

Ajo-ohje: Moottoritien liittymästä 22 kohti Turenkia, kunnes näet opasteet Rastikankaan 

teollisuusalueelle ja LIDLin keskusvarastolle (vasemmalla puolella). Käänny opasteen suuntaan. Heti 

ensimmäisestä vasemmalle kääntyvästä risteyksestä käänny Rastikaari (matka Turengintien 

risteyksestä Rastikaaren risteykseen ehkä n. 200 m). Aja Rastikaarta n. 700 m ja näet oikealla puolella 

Laivolan mainoksen, osoitteen Rastikaari 8. Käänny sen hallin pihaan. Aja toiseksi viimeisen pikkuoven 

lähistölle (JANKK:n harjoitustilan ovi) 

 

Autojen paikoitus on sallittu JANKK:n harjoitustilan seinustalla ja vastapäisellä puolella. EI 

kuitenkaan konekatoksen (hallia vastapäätä) edessä. Kulku konekatokselle on oltava 

esteetön isolle kuljetuskalustolle, joka käyttää katosta huoltopisteenä! 

 

Koepäivänä päivystää puhelinnumero 040-5280726/Anne Juslin. 

 

Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi ja toivotamme menestystä kokeeseen! 

Janakkalan koirakerho ry 

www.janakkalankoirakerho.net 
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