
Tervetuloa tottelevaisuus- 

kokeeseen Janakkalaan 

LAUANTAINA 14.3.2020 

 

Kilpailupaikkana on Janakkalan koirakerhon koulutushalli. Halli on puolilämmin n. + 12-14 

ast. ja keinonurmipohjainen. Hallissa on vesipiste ja WC-tilat. Osoite on Kiianlinnantie 11, 

Turenki. 

 

Ylituomarina kokeessamme toimii Vesa Kallio. 

Vastaava koetoimitsija on Merja Vanhanen. 

                                                                                   

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

yhteyttä mahdollisimman pian, viimeistään 13.3.2020 klo 19 mennessä Leila 

Kauppinen, s-posti leila@k-system.nu. Tämän jälkeen yhteydenotot vain puhelimitse 040 

8222442 / Merja Vanhanen. Ilmoittauduthan koepaikalla vähintään puoli tuntia 

ennen luokkasi arvioitua alkamisaikaa.  

 

Jos sinulla ei vielä ole kilpailukirjaa, voit ostaa sen ilmoittautumispisteestä (3e). Maksun 

voi suorittaa vain pankkikortilla. 

Hyvän kilpailuhengen lisäksi muista ottaa mukaasi koiran rokotustodistus, rekisterikirja 

ja kilpailukirja. Kilpailunumerosi saat koepaikalla. Muistathan ulkoiluttaa koirasi hyvin 

ennen halliin tuontia, sillä mitään merkkailua ei hallissa sallita - sattuneesta vahingosta 

peritään 20 €. Hallissa tulee käyttää eri kenkiä kuin ulkona. 

 

Ethän ulkoiluta koiria heti Rastilantieltä Kiianlinnantielle käännyttäessä 

vasemmalla puolella olevalla metsäkaistaleella. Alue on yksityisen henkilön 

omakotitonttia. 

Hyvän ulkoilutusreitin löydät, kun lähdet kiipeämään paikoitusalueelta tietä 

pitkin ja käännyt Kiianlinnantietä vasemmalle. Jatka tietä eteenpäin, ohittaen 

omakotitalot niin saavut metsäiselle alueelle. Koirat on pidettävä kytkettyinä! 

Kerääthän koirasi jätökset sekä koulutusalueeltamme, että ympäristöstä, myös 

tien vierustalta. Näin säilytämme naapurisovun. 

 

Koirien tulee olla rokotettu ja tunnistusmerkitty Suomen Kennelliiton ohjeiden 

mukaisesti. Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten rokotusten tai epäselvän 

tatuoinnin/toimimattoman mikrosirun takia, ei ilmoittautumismaksua palauteta. 

Muistathan myös antidopingsäännöt, niistä tarkemmat ohjeet löydät Kennelliiton sivuilta 

www.kennelliitto.fi. 

 
Kilpailumaksu palautetaan osallistujille koiran juoksun, koiran tai ohjaajan sairastuessa lääkärintodistusta 
vastaan. Kisamaksun palautuspyyntö tulee tehdä osoitteessa  
https://www.janakkalankoirakerho.net/kilpailut/osallistumismaksun-palautus/ 

 

Luokkajärjestys ja alkamisajat:  

EVL klo. 9.00 

VOI klo. 12.00 

AVO klo. 13.30 

ALO klo. 15.00 

 

Kerhotilassamme on kanttiini, jossa on tarjolla purtavaa ja virvokkeita kohtuullista 

korvausta vastaan. Maksu pankkikorttilla. 

 

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

 

http://www.kennelliitto.fi/


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), ajoreitti hallille on merkitty liikennemerkein. Halli ja harjoitusalue ovat vanhan 
soranottoalueen pohjalla. 
Paikoitusalueena toimii hallin pitkän sivun suuntainen paikoitusalue.  Hallin päätyyn ei tule pysäköidä 
autoja. 
 

Koepäivänä päivystää puhelinnumero 040 8222442 / Merja Vanhanen                         

 

Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi ja toivotamme menestystä 

kokeeseen! 

Janakkalan koirakerho ry 

www.janakkalankoirakerho.net 

http://www.janakkalankoirakerho.net/

