
Tervetuloa Janakkalan koirakerhon järjestämään  

 

Tapahtuma on Janakkalan koirakerhon koulutushallilla, 1 rally-tokokilpailu hallissa 
(keinonurmipohja), muut ulkokentillä (hiekkapohja) osoitteessa KIIANLINNANTIE 11, TURENKI. 

TOKOKOE 

Kilpailu B:n tuomarina toimii Juha Kurtti (kokeet on ulkokentällä)          
                                               

koe B 

EVL                klo 09:00 
VOI                 klo 13:10 
ALO               klo 14:45 
AVO                klo 15:15 
 
Ilmoittauduthan viimeistään 30 minuuttia ennen luokkasi arvioitua alkamisaikaa. Kaikkien kisaajien 
arvostelut jaetaan kunkin luokan päätyttyä palkintojenjaon yhteydessä.  Koiran tulee olla rekisteröity, 
tunnistusmerkitty ja rokotettu Kennelliiton sääntöjen mukaan. Kokeessa noudatetaan voimassaolevia 
antidoping-sääntöjä. Muista, että  tokon sääntöjen mukaan juoksuiset  nartut eivät voi osallistua 
kokeeseen. Tunnistusmerkintöjä tarkastetaan pistokokein. Jos koiran osallistuminen hylätään 
puutteellisten rokotusten tai epäselvän tatuoinnin/toimimattoman mikrosirun takia, ei 
ilmoittautumismaksua palauteta.  

Hallin läheisyydessä hyvän ulkoilutusreitin löydät, kun lähdet kiipeämään 
paikoitusalueelta tietä pitkin ja käännyt Kiianlinnantietä vasemmalle. Jatkat tietä 
eteenpäin, ohittaen omakotitalot ja saavut metsäiselle alueelle. Koirat on pidettävä 
kytkettyinä! Kerääthän koirasi jätökset sekä koulutusalueeltamme, että ympäristöstä 
liikkuessasi myös tievirustalta. Näin säilytämme naapurisovun. 
 
Kerhotilassamme on kanttiini, jossa on tarjolla kaikenlaista suolaista ja makeaa purtavaa ja virvokkeita 
kohtuullista korvausta vastaan. Hallissa on myös WC-tilat. 
Ota mukaan rokotus- ja rekisteritodistus sekä kisakirja. 
Jos sinulla ei vielä ole kisakirjaa, voit ostaa sen paikanpäältä. Kisakirjan hinta on 3 euroa, varaathan 
tasarahan, kiitos! Koiralla tulee olla tavallinen hihna ja kaulapanta (ei kuristava/puolikuristava) tai 
tavalliset valjaat, joissa hihna kiinnittyy koiran selkään. 



Kisapäivänä tiedustelut/peruutukset Jaana Jokinen 040 5864997. Sähköpostia emme enää kisapäivänä 
lue! 

Ilmoitathan äkillisestä poisjäännistä sähköpostilla ennen kisapäivää jaana.veeti@gmail.com  ja 
kisapäivänä tekstiviestillä  puh.  040 5864997. Kilpailumaksu palautetaan osallistujille koiran tai ohjaajan 
sairastuessa lääkärintodistusta vastaan. Kisamaksun palautuspyyntö tehdään osoitteessa 
https://www.janakkalankoirakerho.net/kilpailut/osallistumismaksun-palautus/ 

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi tokokokeisiin  Janakkalaan! 

25-vuotista taivaltaan juhliva Janakkalan Koirakerho ry  

        

 

TAPAHTUMASSA MUKANA 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ajo-ohje valtatieltä 3 eli E12:lta: 
 
Poistu moottoritieltä liittymästä 22  (Janakkala, Turenki). Aja Turengintietä (tie nro 
292) 2,7 km. 
Käänny vasemmalle Rastilantie, aja Rastilantietä 1 km. 
Käänny oikealle Kiianlinnantie ja aja Kiianlinnantietä n. 200 m, erkaannu vasemmalle 
Kiianlinnantieltä (jyrkkä alamäki). Halli ja harjoitusalue ovat vanhan soranottoalueen 
pohjalla. 
 
Paikoitusalueena toimii hallin pitkän sivun suuntainen paikoitusalue.  Hallin päätyyn 
ei tule pysäköidä autoja. 


