
Tervetuloa Jyväskylään agilitykisoihin 5.-6.8. 
Tuomarina Anne Viitanen, sunnuntaina tuomarikollegio 

KISAPAIKKA 

Kilpailupaikkana Koirakeskus Haukkuvaara, osoite Valmetintie 11, 40420 Jyskä. 

Ajo-ohjeet löytyvät kirjeen lopusta. Kisakenttä on luonnonurmipohjainen 

kenttä työmaa-aidalla aidattuna. Pysäköintipaikat ovat sisääntuloväylän 

varrella sekä hallin päädyssä. Naapuriyrityksen alue sijaitsee samassa pihassa ja 

siellä liikkuminen sekä pysäköinti on kielletty. Alueella on nauhoittava 

kameravalvonta. Koiraa voi lämmitellä kisakentän läheisyydessä tai 

Haukkuvaaran hallista löytyvillä esteillä, hallissa nastakenkien käyttö 

kielletty. Huomaa, että hallin sisätilojen likaamisesta seuraa sotkusakko 

20€, joka kirjataan ulko-oven läheisyydestä löytyvään vihkoon ja 

maksetaan omalla viitteellä. Pihan nurmialueilla koirien pissattaminen 

on kielletty. Koiran pissatus on sallittu hallin takana olevassa rinteessä 

ja porttien ulkopuolella. Tupakointi tapahtuu hallin nurkalla 

tupakkapaikalla, muualla se on kielletty. 

ARVIOITU AIKATAULU 

lauantai 5.8.    
 

1 lk  rataantutustuminen   
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Ahr mini 15:30 
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Poisjäännit, kyselyt 

perjantaihin asti ja sunnuntaina 

vkt Karoliina Savolainen 

p. 040 7785 729 

Lauantaina 

vkt Tiina Kuhmonen 

p. 050 5237 025 

 



Olethan ajoissa paikalla, viimeistään puolta tuntia ennen 

rataantutustumista. Ensimmäistä kertaa kisaavat ilmoittautuvat 

tuntia ennen: täytä ilmoittautumispisteestä saamasi 

säkämittauspöytäkirja valmiiksi ennen mittausta! Ota mukaan 

kilpailukirja ja rokotustodistukset. Rekisteritodistus  tai x-rotuisen 

omistajatodistus tarvitaan, jos koiralla ei ole vielä vahvistettua 

kilpailukirjaa. Varaudu esittämään kuitti lisenssimaksusta 

ilmoittautuessasi. Mikäli koiran nimen perässä on * (tähti) merkki, niin muista tuoda lahjakortti tai 

maksukuitti. 

Sunnuntaina kisoissamme on tuomarikollegio. Tämä ei vaikuta aikatauluihin. Tuomarikollegiota on 

arvostelemassa Anne Viitanen, Salme Mujunen ja Kari Jalonen. Tuomarikokelaita ovat Jouni Kautto ja Mika 

Kangas. 

Lähtölistat ovat nähtävillä kisapaikalla ja osoitteessa www.popdog.fi. Kisapaikalla vessat ja kanttiini ovat 

kilpailijoiden käytössä (käteismaksu kanttiinissa). Myös puoti on auki koirille ja ohjaajille, myymässä on VIP-

Store jälleenmyyjä Mirkka Lampinen. 

SAAVUTKO PAIKALLE ASUNTOAUTOLLA TAI –VAUNULLA? 

Kisoissamme on yöpymismahdollisuus kisapaikalla asuntoautolla tai –

vaunulla. Hinta 10€, sisältää sähköpaikan, vessan, keittiön ja Haukkuvaaran 

kenttien käytön. Ota yhteyttä Julia Kärnään, p. 040-513 9205. 

AJO-OHJEET 

Ajo-ohje idän/etelän suunnasta (Kuopio, Lahti): Vaajakosken liikenneympyrästä lähde moottoritielle ja aja 

moottoritietä 3km. Seuraa Kuokkala, Jyskä -opasteita, nouse rampista ylös heti Jyskän Varastomyymälän 

jälkeen. Käänny liikenneympyrästä oikealle, jonka jälkeen käänny oikealle moottoritien yli (Kuokkalan 

opasteet). Ylitettyäsi moottoritien käänny vasemmalle Lidliä kohti (kyltti Jyskänlaakso, Valmetintie). Aja tien 

loppuun, T-risteyksestä käänny vasemmalle. Mutkan jälkeen Jyskän varastomyymälä on vasemmalla puolella, 

käänny oikealle kohti Haukkuvaaraa. 

Ajo-ohje lännen suunnasta (Jämsä, Tampere): Aja E63-tietä Jyväskylän keskustan ohi, nouse rampista 

Vaajakosken suuntaan moottoritielle. Aja moottoritietä n. 2km Kuokkalan ja Jyskän rampille, josta käänny 

oikealle Kuokkalaan päin. Lidlin risteyksestä käänny kohti Jyskänlaaksoa (Valmetintie). Aja tien loppuun, T-

risteyksestä käänny vasemmalle. Mutkan jälkeen Jyskän varastomyymälä on vasemmalla puolella, käänny 

oikealle kohti Haukkuvaaraa. 

Ajo-ohje pohjoisen suunnasta (Tikkakoski, Oulu): Ohitettuasi Tourulan opasteet, käänny moottoritielle Lahti, 

Kuopio, Mikkeli, Varkaus, Vaajakoski –kyltin rampista. Tämän jälkeen aja moottoritietä n. 2km Kuokkalan ja 

Jyskän rampille, josta käänny oikealle Kuokkalaan päin. Lidlin risteyksestä käänny kohti Jyskänlaaksoa 

(Valmetintie). Aja tien loppuun, T-risteyksestä käänny vasemmalle. Mutkan jälkeen Jyskän varastomyymälä 

on vasemmalla puolella, käänny oikealle kohti Haukkuvaaraa. 

MUKANA KISOISSAMME 

 Sanna Kaita  

 

Kisamaksun palautukseen 

oikeuttavat todistukset tulee 

laittaa sähköisesti osoitteeseen: 

popdog.ry@gmail.com 

 


