
 

Heis veis kaikille Jenkkien Kesäpäiväläisille,     13.08.2012 

 

Kesäpäivät lähestyvät huimaa vauhtia jo ensi viikonloppuna, tässä teille hieman tietoa 

viikonlopun ohjelmaan liittyen. 

 

Tapaamme siis Vallitun Leirikeskuksessa, osoite on Vallituntie 140, 36200 Kangasala. 

 

Majoittuminen tapahtuu 4-6 hengen mökeissä. Muistakaa ottaa mukaan petivaatteet tai 

makuupussi !! Mökeissä ei ole sähköä, joten suositeltavaa ottaa mukaan taskulamppu tai 

esim. led-otsalamppu jos sellaisen omistaa (elokuuta kun jo mennään niin pimeys tulee 21.00 

jälkeen) !! 

 

Koirille hyvä varata mukaan boxi/häkki, jonne on helppo rauhoittua yöksi ja muutenkin tarvittaessa. 

Koulutuksia varten tavallinen panta ja talutin, sekä näyttelykoulutusta varten näyttelyhihna 

(ohjaajilta voi myös tarvittaessa lainata). Mejäharjoitukseen (verijälki) osallistuvilla olisi hyvä olla 

valjaat ja vähintään 6m pitkä liina (naru) ! Ota koiralle mieluinen lelu tai makupaloja koulutuksissa 

palkitsemista varten, kuten myös normaalit ruoat ja kupit, pyyhe on myös tarpeellinen mahdollisen 

uimareissun jäljeltä. Varaathan myös kakkipusseja koirallesi mukaan ! Jätökset tulee korjata kaikilta  

hoidetuilta  alueilta, sekä kulkureittien varrelta (haluammehan, että olemme tervetulleita toistekin) ! 

 

Leirikeskuksessa on uinti- ja saunamahdollisuus, joten uimapuku,  peseytymisvälineet ja pyyhe 

matkaan ! Vaatetus kannattaa miettiä sään mukaan ! Tämän hetken ennusteen mukaan, meille on 

luvassa mukavia kesäisiä päiviä, pienellä saderiskillä ! :) Sääennustetta kannattaa kumminkin vielä 

tarkkailla lähempänä viikonloppua ! 

 

Mukaan voi jokainen pakata mielihalujensa mukaan omia eväitä, karkkeja, grillimakkaraa, 

”saunajuomaa”  yms. Järjestämme yhden lämpimän aterian kumpanakin päivänä (la ja su), iltapalan 

(la) ja aamupalan (la ja su), joiden alkamisaikaa voimme tarpeen mukaan siirtää. 

 

Trimmausopetukseen osallistuvien koirien tulee olla puhtaita, jolloin trimmaus on helpompaa 

ja välineet kuluvat mahdollisimman vähän. Otathan myös mukaasi omat trimmausvälineet, 

mikäli sellaiset omistat ! Ota mukaan myös oma trimmauspöytä, jos on, se helpottaa 

trimmausurakkaa ! (Toimikunnalta  muutama trimmipöytä lainattavissa) 

 

 

Suunniteltu ohjelma : 

 

Perjantai 17.8 

 

Illalla klo 18.00 alkaen voi saapua paikalle ! Alueeseen tutustuminen, majoittuminen. 

Saunan lämmitys, iltanuotio makkaranpaistoineen, valmistaudutaan jenkkiviikonloppuun...:D 

Varsinainen ohjelma alkaa lauantai aamusta. 

 

Lauantai 18.8 

 

8.30               Aamupala 

9.00 alkaen   Mejä-harjoitus (verijälki) 

      ohjaajana Marjatta Tanninen  

10.00-12.00   Arki/perustottelevaisuus (aluksi keskustelua/opastusta), myös pennut voivat osallistua 

                      ohjaajana Elina Kuorikoski 

12.00             Pientä välipalaa 



13.00             Näyttelykoulutus (aikavarauksella) 

14.00             MH-luonnekuvaus esittely (aloitus ip kahvilla+pullalla) 

                      Esitelmöijä Sanna Mattas (virallinen MH-testiohjaaja) 

16.30             Iltaruoka (lämmin ateria) 

17.00->         Trimmausopetus 

                      ohjaajana Merja Koskela   

20.30->          Iltapala, sauna ja mukavaa yhdessäoloa 

 

 

Sunnuntai 19.8 

 

08.30  Aamupala 

09.00  Näyttelykoulutus  

  ohjaajana Merja Koskela  

12.00  Lounas 

13.00-14.00    Lopputohinat, kiitokset, siivoukset ja heipat :) 

 

 

Jos sinulla on kysyttävää, laita sähköpostia tulemaan arja.akkanen@gmail.com tai soita 

040 767 1953. 

 

Kaikille kesän parhaan Jenkki-viikonlopun odotusta ja runsain mitoin huumoria mukaan taskuun ! 

:) 

 

Viikonloppuun ! 

 

Terveisin, 

Kesäpäivätoimikunta  

Arja, Greta, Marjatta, Sanna 

 

       

 

 

 

 


