
Tervetuloa tokokokeeseen Raumalle! 

Rauman Käyttö- ja Seurakoirat ry järjestää 25.5.2022 alempien luokkien tokokokeen.
Koe järjestetään RKS:n Susivuoren kentällä (hiekka / kivituhkapohja), osoitteessa
Pulttivahe, Rauma. Tarkemmat ajo-ohjeet löytyvät tämän kirjeen lopusta.

Kokeen ylituomarina toimii Ilkka Sten, liikkeenohjaajana Juha Juhala ja vastaavana koetoimitsijana Mimoza 
Vierikko. 
Tiedustelut ja poisjäännit, ennen kisaa ja kisapäivänä Mimoza Vierikko, p. 040 754 2357, 
mimoza.vierikko@gmail.com.

Kokeen arvioitu aikataulu:

klo 18:00 Avoin luokka (6 koirakkoa)
klo 19:15 Alokasluokka  (6 koirakkoa)

Aikataulu on arvio, joten olethan paikalla viimeistään puoli tuntia ennen luokkasi arvioitua alkamisaikaa. 
Luokkien aloitusaikaa voidaan tarvittaessa aikaistaa.

Muuta huomioitavaa:
 Satakunnan koronatilanteen vuoksi kilpailupaikalla noudatetaan Suomen Palveluskoiraliiton 

koronaohjeita: https://www.virkku.net/index.cfm?template=dynamic.cfm&sivuId=4
o Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa ei ole voimassaolevia kokoontumisrajoituksia: 

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69932473
 Sairaana ei saa tulla paikalle!
 Noudatathan kuitenkin yleisiä hygieniatoimia, ja pidät turvaväliä.
 Kokeessa noudatetaan Suomen Kennelliiton rokotus-, tunnistusmerkintä- ja antidopingsääntöjä.

www.kennelliitto.fi
 Muista ottaa mukaasi rokotus- ja rekisteri-/omistajatodistus sekä kilpailukirja. Kilpailukirjan voi 

tarvittaessa ostaa kisapaikalta (3,00 €).
 Koepaikalla ei ole puffettia, kahvia ja teetä on tarjolla.
 Koepaikalla on vesipiste sekä ulkovessa.
 Mikäli koirallasi alkaa juoksu tai teille muodostuu jokin muu este osallistua kokeeseen, ilmoita 

siitä viipymättä Mimozalle (yhteystiedot kirjeen alussa).

http://www.kennelliitto.fi/
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69932473
mailto:mimoza.vierikko@gmail.com


Ajo-ohjeet:
Kisapaikkana on Susivuoren koirakenttä osoitteessa Jousitie 4 (Pulttivahe), Rauma. 

Pysäköinti Motosealin pihaan (vain merkityille paikoille) tai Jousitielle. Motosealin
hallin ovien eteen pysäköinti on kielletty samoin Pulttivaheelle (kääntöpaikka).

Porin suunnasta:
Käänny 8-tieltä rampilta Susivuori / Lakari / Äyhö. Jatka liikenneympyrästä suuntaan Susivuori / Tiilivuori. 
Aja n. 700 m ja käänny vasemmalle Isometsäntielle. Aja Isometsäntietä n. 1 km ja käänny oikealle 
Pulttivaheelle (Motosealin parkkipaikka). 

Turun suunnasta:

Aja Rauman ohi 8-tietä. Käänny 8-tieltä rampille Susivuori / Lakari / Äyhö. Jatka liikenneympyrästä 
suuntaan Pohjoiskehä. Jatka seuraavasta liikenneympyrästä suuntaan Pohjoiskehä. Aja n. 700 m ja käänny 
vasemmalle Isometsäntielle. Aja Isometsäntietä n. 1 km ja käänny oikealle Pulttivaheelle (Motosealin 
parkkipaikka).  

Tervetuloa tokoilemaan!
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