
 

 

 

 

 

 

 

SF-CARAVAN KOIRAKERHON  

20v-JUHLATREFFIT  20.-22.5.2016 
 

SFC Vankkurimännikkö, Lakarintie 580, 34800 Virrat 

HUOM! Näille treffeille pyydämme ennakkoilmoitautumista 13.5.2016 mennessä ruokailun ja kahvituksen 

järjestämisen vuoksi; Ilmoittaudu Marittalle  p. 050-344 8681 klo 17 jälkeen tai  
sähköpostilla maritta.tyynismaa@netikka.fi Kerro ilmoittautuessasi myös mahdollisista ruoka-aineallergioista. 

 

Perjantai  

12.00- Treffien sisäänajo alkaa  

18.00-19.30 Naisten sauna 

19.30-21.00 Miesten sauna 

21.00- Vapaamuotoista illanviettoa ja koira-aiheista keskustelua 

21.30-02.00  Karaoke 

 

Lauantai  

09.30- Uuden lipun naulaus, Avajaiskulkue ja treffien Avaus Koirakerhon omalla toimistolla 

n. 10.00- Mahdollisuus kokeilla Agilitya Tuijan opastuksella 

n. 10.00- Visailureitti avautuu – yksi lappu/vaunukunta! 

n. 10.30- Arpojenmyynti alkaa 

12.00- Juhlaruokailu alkaa 

14.00 Koirakerhon vuosikokous; esillä sääntöjen määräämät asiat 

15.00 Kahvitus 

         -17.00 Visailureitti sulkeutuu 

17.00-19.00 Naisten sauna 

19.00-21.00 Miesten sauna 

21.00- Vapaamuotoista illanviettoa ja koira-aiheista keskustelua grillikodalla,  

omat makkarat mukaan  

Sunnuntai  

10.00- Kuningas ja Kuningatar –arvonta sekä Arpajaisten pääpalkinnon sekä lohdutuspalkintojen 

voittajien julkistus. Koirakerhon omalla toimistolla 

12.00              Treffit päättyvät.  

Aurinkoista kesää ja turvallista kotimatkaa! 

 

Jos johonkin väliin jää ylimääräistä aikaa, keksitään sitten  

jotain pikkukisaa   

 

(Aikataulumuutokset ja lisäykset ohjelmaan ovat siis vielä mahdollisia) 

 

Lisätietoja:  

 

Puheenjohtaja Matti Tyynismaa p. 050-355 9730 tai 

Maritta Tyynismaa p. p. 050-344 8681 klo 17 jälkeen tai maritta.tyynismaa@netikka.fi 

 

Tervetuloa  

 

LISÄÄ INFOA KÄÄNTÖPUOLELLA  

mailto:maritta.tyynismaa@netikka.fi
mailto:maritta.tyynismaa@netikka.fi


 

 

 

 

Treffiläisiltä on tullut toivomus, että jos narttukoiralla on juoksuaika, omistaja ilmoittaisi asiasta 

jo treffeille saapuessaan, jolloin pyrimme järjestämään leiriytymispaikan niin, ettei se olisi 

välittömässä läheisyydessä uroskoirista (koska pojat ovat poikia myös treffeillä). Kaikki 

koiranomistajat koirineen ovat tervetulleita juoksuajoista huolimatta, koska tämä on vain 

järjestelykysymys. 
 

Kevään Koira-aiheinen luento on siirretty syksyyn jotta meille jää aikaa juhlia    

 

TREFFIMAKSU: Jäsenet 20 €/auto- tai vaunukunta, ei jäsenet 45 €/auto- tai vaunukunta  

Kausipaikkalaisilta jäseniltä 10€/ auto- tai vaunukunta, ei jäsenet 20 €/auto- tai vaunukunta 

 

Muistathan varata käteistä mukaan! Treffeillä maksuksi käy vain käteinen raha! 

 

Treffimaksun voit maksaa myös suoraan pankkitilille 

Kosken Osuuspankki FI05 4710 0010  0268 81 (Paikallisosuuspankki) 

merkitse saajaksi SFC-Koirakerho, maksathan 17.5.2016 mennessä, jotta suoritus näkyy 

tilillä kun saavut treffeille. Tulostathan varmuuden vuoksi maksusta kuitin mukaasi. 
 

Kerhon jäseneksi voi liittyä treffeillä maksamalla Koirakerhon toimistoon 7€ jäsenmaksun,  

kerhojäsenyyden edellytyksenä on SFC jäsenyys. 

 

Arpajaispalkintoja otetaan ilolla vastaan  

 

Ilolla otamme vastaan myös palautetta treffien onnistumisesta sekä ohjelmaehdotuksia,  

niin luennoista kuin koirille suunnatusta ohjelmastakin.  

Treffipussissa on palautelomake, jonka toivomme saavamme täytettynä takaisin treffien päättyessä. 

Treffipussissa on myös liittymislomake, jonka voit antaa jollekin Koirakerhosta kiinnostuneelle. 

 

 

TREFFEILLÄ MUKANA MYÖS: 

 

 


