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Tulevia tapahtumia

Grilli-ilta perjantaina 25.5.2018 klo 18:30 alkaen
Grilli-ilta järjestetään tänä vuonna Liedon Tarvasjoella Minna ja Lassi Mäkisen maatilalla. (Osoite: Aurantie
246, 21450 Tarvasjoki) Ohjelmassa on toiminnallinen rastirata ryhmille, joka testaa makkaransyöntikykyä,
voimaa, nokkeluutta ja lehmätietoa! Kannattaa tulla, palkintoja ja hauskanpitoa luvassa!
Yhteistyökumppaneista ovat mukana Länsi-Maito, Suomenrehu sekä HKScan.

Tarjoilun järjestämiseksi pyydämme ilmoittautumiset keskiviikkoon 23.5. mennessä sihteerille joko
sähköpostilla vskarjakerho@gmail.com tai puhelimitse 044-341 7974 (myös tekstarit käy)

TERVETULOA!

Junnuleiri 18.-19.6.2018
Leiri järjestetään Uudentalon Tilalla Liedossa, jossa leiriläiset pääsevät taluttamaan, pesemään,
klippaamaan ja hoitamaan vasikoita, seuraamaan robottilypsyä ja nauttimaan monista muista
leiriaktiviteeteista ja samanhenkisten kavereiden seurasta kahden päivän ajan.
Leiri alkaa maanantaina 18.6. jolloin saapuminen leiripaikalle klo 10:30-11:00. Tämän jälkeen majoitutaan
ja aloitetaan leirin lukujärjestyksen mukainen ohjelma. Leiri päättyy tiistaina 19.6, jolloin kutsumme
vanhemmat seuraamaan illan leirikisaa ja viettämään ”yötöntä yötä” kanssamme grillailun ja yhdessäolon
merkeissä.
Leirin hinta jäsenille 60 € ja ei-jäsenille 80 €.
Ilmoittautumiset tilalle 8.6 mennessä ja lisätietoja Junnutiimiltä:
Sinikka Tuominen (tilan emäntä): 040-767 9782
Jenna Tamminen: 044-310 7881
Karoliina Koivisto: 040-740 3522
Ilmoita leiriläisen nimi, ikä, huoltajan yhteystiedot sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat!

Ammujaiset
Ammujaiset järjestetään Tammelassa Mustialan koulutilalla 25.-27.7.2018.
Ke 25.7.

Eläinten saapuminen näyttelyalueelle klo 12-18, majoittuminen

To 26.7.

Ayrshire hieho- ja lehmäluokat ja Junior Handler- kilpailu
Klo 19 alkaen Ammujais-Party; Mustialan Kievari & Wanha Viljamakasiini

Pe 27.7.

Holstein hieho-ja lehmäluokat ja Showmanship- kilpailu

Suomenkarjan hieho-ja lehmäluokat sijoitetaan joko torstaille tai perjantaille osallistujamäärän mukaan.

Eläinpaikkoja näyttelyyn on varattavissa 120. Puitteet Mustialan koulutilalla ovat mahtavat ja näyttely
rakentuu keskeiselle alueelle koulun isolle parkkipaikalle ja sen vieressä sijaitsevalle nurmikentälle.
Mustialan alueella on runsaasti majoitustilaa koulun asuntoloissa. Myös asuntovaunupaikkoja on saatavilla.
Majoitusvaraukset tehdään suoraan Elosa osk., joka vastaa myös majoituksen laskutuksesta.
Elosa osk. yhteystiedot: info@elosaosk.com, 044-8373694
Olemme saaneet Faban, Semex Finlandin sekä HH Embryon tukemaan näyttelyyn eläimiä tuovia
karjanomistajia. Kukin firman lahjoittaa siemenannoslahjakortin edustamansa sonnifirman sonnin tyttärille.
Lahjakortin suuruus näyttelylehmille on 100 € ja hiehoille 50 €.
Tuomarit:

Edmund Els
Harry Schuiling
Päivi Huhtinen

Etelä-Afrikka
Hollanti
Suomi

Ayrhire
Holstein
Suomenkarja

Eläinpaikkavaraukset Ninalle viimeistään 27.5. Ilmoittautumislomake löytyy kerhon kotisivuilta. Palkitsemme
extra-palkinnolla jälleen kerhon jäsenet, jotka tuovat ensimmäistä kertaa eläimiään Ammujaisiin!

Ammujaisten illanvietto järjestetään torstaina 26.7. klo 19 alkaen. Illanviettopaikkana on Mustialan Kievari
& Wanha Viljamakasiini näyttelyalueen välittömässä läheisyydessä. Paikalle ovat tervetulleita niin
karjanomistajat kuin kaikki kerhon jäsenetkin. Lippuja on n. 90 hengelle. Varaa omasi ja tule viihtymään
karjaihmisten ja maittavan ruoan pariin Mustialan maisemiin!
Illanvieton pääsylippu maksaa 25 € ja ne tulee varata etukäteen sihteeriltä (044-3417974 tai
vskarjakerho@gmail.com) . Buffet-ruokailun jälkeen ohjelmassa on karaokea! Paikassa A-oikeudet.
Buffetmenu:
Keitetyt perunat, Savustettu lohi, Piimäjuusto ja viinimarjahyytelö
Salaattivati: vihreäsalaatti, minitomaatit,kurkkua, maissia,porkkanaa, oliiveja,mozzarellakuulia, tonnikalaa
raitoina ja kastike, Pasta- meetwurstisalaatti
Lihapullat
Porsaan sisäfilettä kanttarellikastikkeessa
Kotikalja
Leivät ja tuorejuustolevite
Näyttelyn järjestäminen on jälleen suuri ponnistus johtokunnalle ja tarvitsemmekin jäsenistöstä talkooapua
moniin tehtäviin! Palkintojenjakoa, ”toimitsijoita”, liikenteenohjausta, tuomareiden kuljetusta, rakennus- ja
purkuapua, yövahteja….. Ota yhteyttä johtokuntaan, jos pääset talkooapuun! Tarjoamme talkoolaisille
lounaan ja kahvit!

Syksyn karjapäivä
Karjapäivä järjestetään Maija ja Marko Sankarin tilalla Yläneellä 10.10.2018. Seuraava jäsenkirje tulee
ennen tapahtumaa, jossa päivän tarkempi aikataulu ja ohjelma. Laita nyt jo päivä kalenteriin!

Lämmintä kesää toivottelee
johtokunta

Tapahtumissa tavataan!

