
Sunnuntaina 2.11.2014 kokoonnumme viettämään yhteistä talvipäivää monipuolisen  
tekemisen ja hyvän seuran parissa. Tämä kirje sisältää tiedon koko päivän ohjelmasta. 

TOKO- JA RALLY-TOKO -TREENIT KLO 10:30 
Ota mukaasi koiran rokotustodistus sekä paljon 
koiralle mieleisiä makupaloja ja lelu. Varaa koiralle 
panta ja hihna, ei valjaita tai flexiä. Juoksuinen narttu 
ei voi osallistua treeneihin.  
Tokoon tutustutaan Tiina Kiiltomäen ja Mirva Starkin 
johdolla. Rally-tokoa ohjaa Pii Honkaniemi.  

TOKO 
Emmi 
Romeo 
Wiljo 
Paukku 
Dana 
Dexter 
Remu 
Muffe 
Doris 
Batu 

RALLY-TOKO 
Emmi 
Bobi 
Mano 
Alda 
Telma 
Mindy 
Ara 
Martta 
Lenni 
Nekku 
Jane 

TOKO- JA RALLY-TOKO -NÄYTÖS KLO 12:00 
Lajien harrastajat Tiina, Mirva ja Pii järjestävät klo 
12:00 lajiesittelyn TOKO:sta ja Rally-TOKO:sta.  

NUORI STAFFI -KILPAILU KLO 12:30 
Nuori staffi -kisaan on ilmoitettu 38 koiraa. Kisan 
tuomarina toimii Kirsi Nieminen. Saavu paikalle 
hyvissä ajoin. Ilmoittautuminen ja numerolappujen 
jako aloitetaan klo 12:00.  
Ota mukaan koirasi rokotustodistus, näyttelyhihna ja 
hakaneula numerolappua varten. Ota lisäksi koirallesi 
makuualusta ja/tai häkki sekä vesikuppi.  
Nartut ja urokset kisaavat omissa, iän mukaan 
määräytyvissä luokissaan: 
Urokset  Nartut  
Patukat  (alle 7 kk)  Pikkupullat   (alle 7 kk) 
Koipeliinit (7 - alle 9 kk) Rimppakintut   (7 - alle 9 kk) 
Machot  (9 - alle 13 kk) Pissikset  (9 - alle 13 kk) 
Jätkät  (13 - 18 kk) Pimatsut  (13 - 18 kk) 

Paras uros ja narttu kisaavat Nuori Staffi -kisan 
voitosta.  
Kisassa valitaan myös paras kasvattajaryhmä. 
Kasvattajaryhmässä voi esittää kolme tai neljä koiraa. 
Kasvattajaluokkaa ei ole tarvinnut ilmoittaa ennakolta. 
Kaikki kasvattajat, joilla on riittävästi kasvatteja kisassa 
mukana, voivat osallistua.  

TUOTEMYYNTI JA KAHVILA 
Paikan päällä on yhdistyksen tavaramyynti, josta 
ostettavissa mm. näyttelysettejä, hopekoruja sekä 
yhdistyksen julkaisuja kuten juhlakirja Annual 2013.  
Yhdistyksellä on tapahtumassa kahvila, josta saatavilla 
juotavaa ja pientä syötävää. Kahvilan yhteydessä 
myös makkaransyöntikisa. Kahvilan ja tapahtuman 
muu tuotto ohjataan harrastustoiminnan tukemiseen.  
Mukana useita tuote-esittelijöitä: 

AnnsPets - Koirakoulu  
Sportti Hurtta - Koirien hyvinvointikeskus 
StaffBull Clothing - Staffiaiheiset vaatteet 
Tassu-Trio - Lemmieläintarvikkeet 
Tmi Vesa Kulosaari - Staffinaulakot 
Vauhtiraksu - Koiran herkut 

Varaa mukaasi käteistä rahaa ostoksia varten. Lähin 
automaatti löytyy Klaukkalan keskustasta.  

DNA-NÄYTTEENOTTO 
Tapahtumassa voit antaa koirasi verinäytteen staffien 
atopia- ja allergiatutkimukseen. Tutkimus on 
käynnissä Helsingin yliopistossa. Näytteitä voivat 
antaa iho- tai suolisto-oireista kärsivät minkä ikäiset 
staffit tahansa sekä yli 3-vuotiaat staffit, joilla ei ole 
koskaan ollut iho- tai suolistovaivoja.  
Voit myös tuoda halutessasi mukanasi koirasi 
kakkanäytteet kolmelta päivältä (säilytys jääkaapissa). 
Näytteet saa yhdistää.  
www.koirangeenit.fi, www.ruokintakysely.fi  

http://www.facebook.com/pages/Koirakoulu-Annspets/104488959582435
http://www.sporttihurtta.com/
http://www.facebook.com/pages/Staffbull-Clothing-Finland/803789339653497
http://www.tassu-trio.wix.com/sivut
http://www.redchain.fi/?page_id=327
http://www.vauhtiraksu.com/
http://www.koirangeenit.fi/
http://www.ruokintakysely.fi/


AJO-OHJE 
Tapahtuma järjestetään Kennelliiton koulutustiloissa 
osoitteessa Lahnuksentie 215, Klaukkala.  

Pihaan ajetaan Nurmelantien ja Aropellon kautta. Helsingistä 
Lahnuksentielle liikennöi linja-auto numero 339. 

Ajo-ohje: Hämeenlinnanväylä (E12), Klaukkalan liittymä, 
Klaukkalantietä Lidl:in kulmalle, josta vasemmalle kääntyy 
Lahnuksentie. Risteyksestä koulutustilalle n. 2 km, 
koulutustila tulee tien oikealle puolelle. Nurmelantielle 
käännytään ennen rakennusta, risteyksessä suuri kyltti 
Lahnuksentie 215. Aja parkkipaikalle rautaportin oikealta 
puolelta. 

Sisäänkäynti on merkitty Kennelliton kylteillä. 

SAAPUMINEN 
Saavu ajoissa paikalle. Ulkoiluta koirasi hyvin ennen paikalle saapumista ja vielä tarvittaessa ennen kehään menoa. 
Siivoathan koirasi jätökset ja omat roskasi niille tarkoitettuihin astioihin. Pidetään tapahtumapaikka ja sen ympäristö 
yhdessä siistinä. 
HUOM! Kennelyskää on liikkeellä. Sairaan koiran kanssa ei saa tulla paikalle. Jos koirasi on sairastanut kennelyskän, 
se saa osallistua vasta kaksi viikkoa oireiden loppumisen jälkeen.  
Tapahtumassa noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Kaikilla tapahtumaan 
osallistuvilla koirilla on oltava mukanaan rokotustodistus. Lisätietoa löydät kennelliiton nettisivuilta 
www.kennelliitto.fi.   

TIEDUSTELUT 

Riitta Partala 
p. 0400 225 234
sihteeri@staffordshirenbullterrieriyhdistys.fi 

TERVETULOA! 

mailto:sihteeri@staffordshirenbullterrieriyhdistys.fi

