
Tervetuloa koiratanssikilpailuun

Janakkalaan lauantaina 11.12.2021

Kilpailupaikkana on Janakkalan koirakerhon puolilämmin (n 15-16°) halli, pohjana keinonurmi. 

Hallista löytyy WC-tilat, joissa on myös käsienpesumahdollisuus. Käsidesiä on saatavilla useassa 

pisteessä. Kisapaikalla on pienimuotoinen buffetti, josta voi noutaa pientä purtavaa, vain 

korttimaksu tai mobilepay.

Osoite on Kiianlinnantie 11, Turenki.

Kilpailun tuomareina toimivat Hannele Parviainen (vastaava), Susanna Ekblom ja

Katja Tamminen.

Vastaava koetoimitsija on Mari Väänänen, puh. 041 462 6198.

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

mahdollisimman pian, sähköpostiin koiratanssi.jankk@gmail.com perjantai-iltaan asti, 

kilpailupäivänä vain puhelimitse/tekstiviestillä vastaavan koetoimitsijan numeroon.  Koska kilpailu 

on samalla edustusjoukkueen karsintakilpailu, voittajaluokkaan ovat myös juoksunartut oikeutettuja

osallistumaan, mutta esiintyvät koko kilpailun viimeisinä. Jos FS VOI-luokassa on juoksunarttuja, 

myös sen palkintojenjako siirtyy koko kilpailun loppuun. Mikäli koirallasi on juoksu, ilmoita siitä 

etukäteen järjestelyjä ja ohjeistusta varten. Muihin kuin voittajaluokkaan eivät juoksunartut voi 

osallistua.

Jos et jostain syystä ole vielä toimittanut esittelyä koirasta ja musiikkiasi, niin hoida asia 

pikimmiten! Toimita esittely ja musiikki Mp3-tiedostona s-postiin koiratanssi.jankk@gmail.com.        

Ilmoittauduthan kilpailupaikalla viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua alkamisaikaa.

Aikataulu ja luokkajärjestys 

Ensimmäistä kertaa kisaavat, varatkaa aikaa myös kilpailukirjan täyttämiseen ja koiran 
siruntarkastukseen.

FS ALO ja AVO klo 10.30 ♦ kehääntutustumiset aina
FS VOI n klo 12.00 luokkien alussa.
Palkintojenjako FS

HTM ALO ja AVO n klo 12.30
HTM VOI n klo 13.45
Palkintojenjako HTM

Kilpailukehän koko on n. 16 x 20 metriä, toinen pitkistä sivuista on seinä, tuomarit istuvat toisella 
pitkällä sivulla.

Hyvän kilpailuhengen lisäksi muista ottaa mukaasi koiran rokotustodistus, rekisterikirja ja 

kilpailukirja. Kilpailukirjoja on myynnissä myös kisapaikalla (3€, vain korttimaksu tai mobilepay). 

Jos maksat osallistumisesi lahjakortilla, muista ottaa myös lahjakortit mukaan. 

Ohjaaja näyttää rokotustodistuksesta voimassa olevat rokotukset ilmoittautumispisteessä 

(sisäänkäynti ovesta 3) ja antaa mahdollisen lahjakortin ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoita myös 

jos koirallasi on mahdollisuus koulutustunnukseen.



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 takia, sekä koiran tai 

ohjaajan sairastuessa lääkärintodistusta vastaan. Kisamaksun palautuspyyntö tulee tehdä viikon 

sisällä osoitteessa https://www.janakkalankoirakerho.net/kilpailut/osallistumismaksun-palautus/

Koirien ulkoilutuksesta:

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. Hallin takana olevaa peltoa 

kiertää myös ulkoilutuspolku. Koirat on pidettävä kytkettyinä! Kerää koirasi jätökset 

koulutusalueeltamme ja sen ympäristöstä, myös tien vierustalta. Näin säilytämme naapurisovun.

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.

Elämme edelleen koronapandemian aikaa, SPKLn erityisohjeet löytyvät Virkusta

https://www.virkku.net/files/koronaohjeistus_lte/

Koiratanssikilpailujen_jarjestaminen_toistaiseksi_28052021.pdf

Paikalle ei toivota suurta määrää yleisöä, ettei henkilömäärän rajoituksia ylitettäisi. Sisätiloissa 

liikuttaessa on vahva maskisuositus voimassa koko kilpailun ajan. 

Keskeisimmät koiran ohjaajaa koskevat ohjeet:

- Kilpailuun et saa tulla sairaana. Mikäli sinulla on pienikin epäilys terveydentilastasi, et voi tulla 

kisapaikalle.

- Turvaväliä 1,5-2m noudatetaan koko kilpailun ajan kaikkiin henkilöihin sekä toisiin koirakoihin.

Jokaisella on velvollisuus kiinnittää tähän huomiota.

- Lisäksi noudatetaan voimassa olevia hygieniaohjeita käsien pesun, desinfioinnin ja yskimisen 

suhteen.

- Suositellaan vahvasti maskin käyttöä, suorituksen aikana ei maskia vaadita.

- Suositeltavaa on, että otat mukaasi omaa käsidesiä, vaikka sitä on paikalla myös järjestäjän 

toimesta.

- Jokainen kokeeseen osallistuva osallistuu omalla vastuullaan.

- Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on ylituomarilla oikeus keskeyttää kilpailu ja poistaa 

tilaisuudesta henkilö, joka ei noudata ohjeita.

Koepäivänä päivystää puhelinnumero 041 462 6198 / Mari.

Toivotamme Sinut ja koirasi lämpimästi tervetulleeksi ja toivotamme menestystä kilpailuun!

Janakkalan koirakerho ry

www.janakkalankoirakerho.net


