
Hei! Tervetuloa Kouvolan KV-kokeeseen 4.2.2018  
 
Kokeeseen on ilmoitettu täydet 15 koiraa, joista peräti 11 on ensikertalaisia – hienoa! 
Saavuthan koepaikalle hyvissä ajoin.  
 
 
Kokeen tiedot 

Järjestäjä  Alaskanmalamuuttiyhdistys ry 

Paikka  Kaipiaistentie 17, 46400 Kaipiainen 

Aika   klo 10:30 (rokotusten tarkastus alkaa) 

Päivämäärä   4.2.2018 

Ylituomari  Raija Härkönen 

Tuomari  Jouko Mikkonen 

Koetoimitsija & yhteystiedot Marja-Liisa Kiuru, kiuruml@gmail.com, 050 572 6493 

 
 
Koepäivän aikataulu: 
  
Klo 10:30      Koe alkaa – rokotusten ja papereiden tarkastus 
Klo 11:00      Koirien punnitus / kokeen ohjeistus 
Klo 12:00      Vedot alkavat 
  
 
Mukaan tarvitset koiran rekisteripaperit, rokotustodistuksen sekä kuormanvetovaljaat, ilman niitä ei 
kokeeseen voi osallistua.  
 
Huomioithan, että mikäli koirasi osallistuminen kokeeseen estyy syystä tai toisesta, ilmoitathan tästä heti 

tiedettyäsi koetoimitsijalle, jotta hän voi antaa paikkasi mahdolliselle jonotuslistalla olevalle.  

 
HUOM! Koetilanteessa (mikrosirujen tarkastus, punnitus, tai sotku) on mahdollista, että vieras ihminen 

lähestyy koiraasi. Mikäli olet epävarma koirasi suhtautumisesta tällaisessa tilanteessa, ilmoita tästä 

etukäteen koehenkilöstölle, ja sovi mahdollisesta toimintatavasta niin että tilanne on kaikille osapuolille 

turvallinen. 

Muistathan huolehtia koirasi pissattamisesta niin, ettei sillä olisi tarvetta merkkailla koealueelle, se on 

ehdottomasti kielletty. Lämmittele koirasi huolellisesti ennen kokeen alkamista.   

Turistikoirat pyydämme jättämään joko kotiin, tai sitten pitämään ne koko kokeen ajan autossa, näin 
voimme taata kaikille tasapuolisen koesuorituksen. Yleisö on tervetullutta seuraamaan koetta. Kokeen 
toimihenkilöt antavat paikan päällä ohjeita sopivista katselu- ja valokuvauspaikoista. Koepaikalla on 
pienimuotoinen kahvio, josta voi ostaa kahvia, mehua ja pientä syötävää. 
 
Kokeen vetojärjestys on jo arvottu ja löydätte sen tämän viestin liitteenä. 
  

 
Mukavaa koepäivää toivottaen, 
  
Marja-Liisa Kiuru, koetoimitsija 

mailto:kiuruml@gmail.com


Kouvolan KV-koe 4.2.2018 vetojärjestys 

 

 

1. Salomaan Talkeetna Town, ”Greeta”, narttu 

2. Knight Aslak Polární Úsvit ”Aslak”, uros 

3. Amarok Odin Midnights Secret “Seita”, narttu 

4. Ataciara Katto-Kassinen “Pyry”, uros 

5. Wanuskan Dream To Love “Ava”, narttu 

6. Musikaalin Ruusunen “Inna”, narttu 

7. Wanuskan Blackberry Bobby “Äijä”, uros 

8. Bearvvis Tairuq Tatqibiksuq “Molly”, narttu 

9. Salomaan Homer Town “Sulo”, uros 

10. Bearvvis Nuna Naglipok “Nagli”, uros 

11. First-Rate Explorer “Cook”, uros 

12. Arctic Wild Princess Inditarod “Nera”, narttu 

13. Ataciara Vaahteramäen Eemeli “Eemeli”, uros 

14. Awsome Earth Star Deus Nix “Noel”, uros 
15. poissa. 

 

 


