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HALLITUS 2017 

 

Puheenjohtaja – Marjo Heino / puheenjohtaja@rks.fi 

Sihteeri ja varapuheenjohtaja – Anniina Välttilä / sihteeri@rks.fi 

Jäsensihteeri - Katja Äärilä / jasensihteeri@rks.fi  

Rahastonhoitaja - Mia Beckingham / rahastonhoitaja@rks.fi 

Agility – Tiina Puisto + Terhi Hakala / agility@rks.fi  

Junnut – Netta Elomaa / nettaelomaa@gmail.com 

Toko – Taija Salomäki / toko@rks.fi 

PK – Jonna Sirkki  / PK@rks.fi 

 

Hallituksen ulkopuoliset 

Näyttely – Carita Natunen / caritanatunen@gmail.com 

Vepe – Tiina Justen / justen.tiina@gmail.com 

Hallituksen sähköposti: hallitus@rks.fi 
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HALLIPROJEKTIN TERVEISET 
Hallin remonttityöt etenevät ja suunnitelmien mukaan saamme hallin treenikäyttöön 
vuodenvaihteessa. Hallin seinät eristetään ja rakennetaan välikatto, joten saamme varmasti 
mukavan tilan eri lajien harrastamiseen. 
 
Halliin asennetaan Saltexin tekonurmimatto, jonka hankinnan tukemiseksi moni seuralainen on 
lähtenyt mukaan. Iso kiitos vielä kaikille teille! Mattoneliöitä voi edelleen ostaa ja saa niitä 
kaverillekin kaupata.  
 
Sponsoreita olemme saaneet myös jonkun verran, mutta mukaan otettaisiin mielellään lisääkin. Jos 
oma työpaikkasi tai jokin muu tietämäsi yritys saattaisi olla kiinnostunut yhteistyöstä, ota yhteyttä.  
 
Halliin on jo jonkin verran tullut varauskyselyjä ja hienoa olisikin, että käyttöaste saataisiin 
mahdollisimman suureksi. Hallissa on myös lämpimät sosiaalitilat, jossa voi järjestää vaikkapa 
teoriakursseja. Varauskyselyt tulee lähettää hallin sähköpostiosoitteeseen päällekkäisten varausten 
välttämiseksi. Varauskalenterin koitamme saada mahdollisimman pian tehtyä ja esille seuran 
nettisivuille. 
 
Näin suuren luokan hanke on kaikille meille uutta ja outoa. Ensimmäinen vuosi menee varmasti 
hieman kokeille sopivien toimintatapojen löytämiseksi. Kaikki ideat toiminnan kehittämiseksi ovat 
tervetulleita ja niitä voi lähettää hallin sähköpostiin tai tulla juttelemaan hallitiimiläisten kanssa.  
 
Treenioikeus alkaa viikolla 2 ja on voimassa ostetun ajan verran. 
 
 
 
 
HALLIN VARAUSKALENTERI NÄKYY SEURAN SIVUILLA! 
 
 
 
Hallin sähköposti: halli@rks.fi 
 
Terveisin, hallitiimi  
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ARVOKISOISSA MENESTYNEET 
Seuramme jäsenet ovat pärjänneet hienosti arvokisoissa ja ylpeänä esittelemme haastattelun 
muodossa heitä hiukan koko seuralle. 
 
Haastattelussa esitettiin seuraavat kysymykset: 
 

1. Minkä lajin SM-kisoissa kilpailitte? 
2. Millainen koira sinulla on kisakaverina? 
3. Kuinka kauan olette harrastaneet lajia? 
4. Mikä on suosikkiesteenne / liikkeenne ja miksi? 
5. Mikä on mukavinta tässä lajissa? 
6. Mikä on menestymisenne salaisuus? 
7. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia teillä seuraavaksi on? 

 
JANIKA KARENMAA- AGILITY SM 4 
 

1. Olen useana vuonna kilpaillut agilityn SM-kisoissa. 
2. Kisakaverina 6wee Bordercollie uros Ross. Ross on oma kasvattini ja unelmieni koira. Ross 
on työhullu, siinä on erittäin paljon voimaa ja asennetta. Vähän sellainen hullu. 
3. Olen aloittanut agilityn ensimmäisellä koirallani noin 11-vuotta sitten. 
4. Agilityssä minun lempijuttuni on lujaa juokseminen. Rakastan ratoja, joissa saa mennä 
täysillä! 
5. Vaihtelevuus. Jokainen rata ja treeni on erilainen. Koirakko ei koskaan tule valmiiksi, vaan 
aina on lisää treenattavaa. 
6. Halu menestyä. Teen todella paljon töitä menestymisen eteen, treenaan useita kertoja 
viikossa. Välillä on pidettävä lomaa jo 
koirankin takia ja koira täytyy huoltaa 
hyvin. Minä ihannoin koiraani ja se 
minua, se on ehkä se tärkein! 
7. Rossin kanssa kilpaillaan niin kauan 
kun se pysyy vaan terveenä, ensi kesänä 
taas SM-kisat, Maajoukkuekarsinnat ja 
nyt talvella jo Euroopanmestaruus-
joukkuekarsinnat. Minulla on myös 
Rossin velipuoli joka on nyt 3,5vuotias ja 
se osallistuu myös ensi vuoden 
arvokisoihin. Lisäksi minulla on 
kasvamassa Rossin lapsenlapsi, joka 
tulee olemaan tulevaisuudessa sitten 
kisakoirani.  
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MIIA HELLSTEN – RALLYTOKO SM 4 
 

1. Rally-tokon 
2.  Ansa, alias Senjorita Ansulito, on 8-vuotias, 
virttyneen villasukan värinen, ehkä maailman 
kiltein ja ihanin piccuinen espanjanvesikoira. Ansa 
sulautuu kotioloissa täydellisesti sohvaan, mutta 
treenikentille päästessään löytyy virtanappi 
välittömästi. Ansan ehdoton vahvuus on, että se on 
ns. "oppinut oppimaan" tavalla, joka edesauttaa 
erilaisten taitojen hankkimista. Olipa sitten 
kyseessä toko, agility, rally-toko tai ihan vain 
ajankuluksi ja huviksi opeteltavat temput ja asiat, 
niin Ansa jaksaa yrityksen ja erehdyksen kautta 
luovia tietään kohden haluttua käytöstä.  
3. Alkuvuodesta 2015 Ansan kanssa mentiin 
vanhoilla "toko pohjilla" ensimmäiseen rally-
tokokisaamme ja samana vuonna nousimme lajin 
ylimpään luokkaan, keräsimme osallistumisoikeuden lajin SM-kisoihin ja sijoituimme 
yksilötasolla neljänsiksi. Vuonna 2016 pidimme hiljaiseloa, käyden vain yhdessä kisassa, 
sekä haimme valtakunnalliseen valmennusrenkaaseen jonne pääsimme. Vuonna 2017 
jälleen kisasimme keräten osallistumisoikeuden SM-kisoihin, saavuttaen valionarvon rally-
tokossa ja sijoittuen jälleen SM-kisoissa neljänneksi. Iso ilo oli myös saada osallistua 
ensimmäisiin järjestettyihin piirimestaruuskisoihin Satakunnassa (hopea tuotiin kotiin) ja 
RKS:n seuramestaruuskisoihin.  
4. Pidän itse kaikista rally-tokon ylempien luokkien käännöksistä (valkovuokot, tulppaanit, 
yhtäaikaiset vasen/oikea täyskäännökset yms.) sekä puolenvaihdoista (takaa, jalkojen 
välistä, edestä) koska niitä voi treenata ns. keittiö rally-tokona. Näitä on tullut siis tehtyä 
paljon enemmän kuin montaa muuta asiaa ja näin ollen Ansa on saanut niistä enemmän 
palkkaa -> niistä on kehittynyt Ansallekin mukavia mielleyhtymiä.  
5. Seuraamisen ohessa vaadittavien temppujen monipuolisuus; koko laji perustuu minusta 
tempulle tempun perään.  
6. Ei se määrä vaan laatu ;) 
7. Nautitaan aidosti jokaisesta hetkestä, kun saadaan puuhailla yhdessä. Ainakin tuleva 
vuosi voidaan vielä lajin parissa aktiivisesti temppuilla, mietitään sitten, mikä voisi olla 
seuraava eläkeläislaji/-haaste, jos terveyttä vain riittää...  
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SUSANNA MATTILA – PK JÄLKI SM 6 
 

1. Osallistuin koirani kanssa toista kertaa Palveluskoirien Suomen mestaruuskilpailuihin. 
Lajimme on metsäjälki johon jäljestyksen (1,5km) lisäksi kuuluu myös esine-etsintäosuus sekä tottelevaisuus. 
Palveluskoirien SM-kilpailuihin saa osallistua jos on saavuttanut kolme koulutustunnusta voittajaluokasta, 
joista yhden on oltava ykköstulos. 
Oma koirani on käyttövalioitunut jo viime vuonna (kolme kertaa ykköstulos korkeimmasta 
luokasta) joten nyt lähdin edustamaan hollanninpaimenkoiraa rotuna, koska muilla tämän rotuisilla ei ollut 
osalistumisoikeutta jäljelle. Tottelevaisuus osuudessa karsitaan 20 parasta koirakkoa, jotka pääsevät 
maastoon.Osallistujia jäljellä oli tänä vuonna 46 eli yli puolet karsiutui jo ensimmäisen päivän jälkeen. 
Me onnistuimme hienosti ja saimme ykköstuloksen SM-kokeesta 282p/300p, lopullinen sijoitus 6/46. 
2. Kisakaverina on arvokisoissa vielä harvinainen rotu, lyhytkarvainen hollanninpaimenkoira. Rakel on 
7.vuotias knpv-linjainen narttu, joka on luonteeltaan vietikäs ja kiihkeä koira. Raksu on kilpaillut myös 
henkilöetsinnässä ja vesipelastuksen korkeimmassa luokassa eli monipuolisuutta löytyy. Ohjaajalta terävä 
koira vaatii osaamista, käyttölinjaista holskua en suosittele pelkästään seurakoiraksi. 
3. Itse olen harrastanut palveluskoiralajeja jo yli 23 vuotta eli metsäjälkeä on treenattu ahkerasti jo 90 luvulla. 
Rakel on aloittanut jäljestyksen pohjat heti pentuna vaikka ensimmäiset kolme vuotta treenasimme 
pääasiassa henkilöetsintää. 2014 aloitimme kisaamisen metsäjäljellä ja Rakel valioitui jäljeltä 2016. Itse 
perustan metsäjäljen rakentamisen keppimotivaatioon, omasta treenityylistäni tehtiin pitkä haastattelu 
palveluskoirat lehteen 5/2017, kiinnostuneille löytyy yhdeksän sivua luettavaa. 
4. Palveluskoirien jälkikokeessa on aina kolme osa-aluetta tottelevaisuus, jäljestys ja esineruutu. Näistä 
esineruutu on meidän molempien suosikki. Rakel on löytänyt jokaisessa kokeessa kaikki kolme esinettä 
ongelmitta, joten osaaminen tässä osa-alueessa on korkealla tasolla. Koiran tulee suorittaa etsintää 
innokkaasti ja päämäärätietoisesti ilmavainun avulla. Älytön juokseminen ruudussa ja esineeseen vain 
sattumalta törmääminen on ohjaajan koulutusvirhe. Koiran tulee reagoida välittömästi esineen hajuun, 
paikallistaa hajun lähde mm. tuulen avulla ja palauttaa esine nopeasti ohjaajalle. 
5. Metsäjäljessä on ehdottomasti parasta koiran itsenäinen työskentely. Pidän ajatuksesta, että on jokin laji 
jossa ihmiset ovat kerrankin taka-alalla ja koira saa suorittaa tehtävää itsenäisesti ja ottaa jäljestämisestä 
täyden vastuun. Koiraurheilussa on paljon lajeja, joita koirat suorittavat korkeassa mielentilassa. Pidän 
jäljestyksestä, koska se vaatii koiralta pitkäkestoista keskittynyttä mielentilaa ja väsyttää koiraa hyvällä tavalla. 
Mukavaa tässä lajissa on ehdottomasti myös se, että lajin treenaamiseen ei tarvitse treeniporukkaa vaan voit 
treenata silloin kun sinulle itse parhaiten sopii ja viettää aikaa juuri oman koirasi kanssa. 
6. Oma tyylini opettaa koiraa perustuu siihen, että koiraa ei pakoteta tekemään mitään, vaan minun on 
rakennettava liikkeet niin, että koira haluaa itse tehdä niitä enemmän kuin mitään muuta. Jos koira ei tee 
jotakin liikettä tai tehtävää oikein, vika ei ole koirassa vaan minussa. Silloin minä en ole opettanut koiraa 
oikein tai vahvistanut asiaa niin, että se olisi koiralle merkityksellistä ja arvokasta. Toki koiran saa tekemään 
asioita myös käskemällä antamatta mitään muita mahdollisuuksia, mutta minä en näe siinä mitään mikä 
kiehtoisi itseäni. Haluan että harrastukset ovat hauskoja ja mukavia koiralleni ja että koirasta näkyy miten se 
nauttii tekemisestä rennosti ja vapautuneesti. Menestyminen on tullut oman koiran tuntemisen ja 
arvostamisen kautta.  
7. Tulevaisuuden suunnitelmat kisarintamalla kohdistuvat nuoreen käyttölinjaiseen labradori urokseemme, 
jonka olisi aika korkata PK-kisat. Itselläni on ollut aiemmin myös dobermanni uros ja suursnautseri uros ja 
koenkin suurena rikkautena kouluttaa eri tyyppisiä rotuja. Lisäksi olen kouluttanut eri rotujen harrastajia 
leireillä sekä pienemmissä kokoonpanoissa, joten keväästä syksyyn on viikonloput yleensä täynnä koiramaista 
ohjelmaa :) 
 

 



   RAUMAN KÄYTTÖ- JA SEURAKOIRAT RY 

 

 

 

AGILITY 

AGILITYTOIMIKUNTA JA VASTUUALUEET 
 
Agilityvastaava RKS:n hallituksessa, koulutusvastaava ja hallivastaava 

- Tiina Puisto 
Toimikunnan sihteeri 

- Katja Äärilä 
Kisavastaavat 

- Anniina Välttilä, Terhi Hakala 
Tietojärjestelmät 

- Mikko Hakala 
Sponsorivastaava, mainokset ja some 

- Janika Karenmaa 
Kenttävastaava, maton huoltamisesta vastaava 

- Anja Alanen 
Hallin maton hankinnasta vastaava 

- Tanja Pitkänen 
Agilitykalustovastaava 

- Marjo Heino 
Työntekijävastaava 

- Reija Savila 
Palkintovastaava 

- Marjo Heino 
Buffavastaavat 

- Liisa Niemeläinen, Mia Koivisto 
Somevastaava 

- Nelli Mäkelä (toimikunnan ulkopuolinen) 
 

YHTEYSTIEDOT 
 
agility@rks.fi 
kisatoimikunta@rks.fi 
halli@rks.fi 
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TALVEN AGILITYKOULUTUS 
 
Talven koulutukset järjestetään Lapijoella sijaitsevassa hallissa osoitteessa Lapijoentie 6. 
 
Talkoovelvoite on kaikilla, joilla on treenaavat ryhmissä. 
 

 Koulutukset toteutetaan kurssimuotoisesti. Kurssiin kuuluu 6 koulutuskertaa.  
 Treenit kestävät 2,5 tuntia ja se sisältää radan rakennuksen yhdessä koulutusohjaajan 

kanssa. 
 Penturyhmän treenit kestävät tunnin. 
 Ryhmään otetaan 6 koirakkoa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 Ensimmäiset koulutukset alkavat viikolla 2. 

 
Jokaisen ryhmäläisen tulee olla RKS:n jäsen. Ryhmäläisellä tulee olla Agilityliiton lisenssi (ei alkeis- ja 
penturyhmässä, mutta suositellaan). Myös harrastajalisenssi käy 
 
Ryhmiin ilmoittautuminen alkaa viikolla 47. Lisätietoa ryhmistä RKS:n nettisivuilla. 
 
Jokaisella ryhmässä treenaavalla on talkoovelvoite. Talkootyövelvoite on täytettävä virallisissa 
kisoissa. Ongelmatilanteissa harrastajat voivat ottaa yhteyttä kisatoimikuntaan 
kisatoimikunta@rks.fi. Voit myös hankkia itsellesi tuuraajan. Tarkemmat tiedot velvoitteesta 
julkaistaan RKS:n nettisivuilla marraskuun aikana. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Karin Laurila  
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TALVIKAUDEN HARJOITUSMAKSUT JA HALLIN HINNAT JÄSENILLE 
 
Kaikilla hallissa treenaavilla on oltava vähintään omatoimitreenioikeus 
 
Omatoimitreeni 

- 2 kk – 80 € 
- 6 kk – 200 € 
- 12 kk – 360 € 

 

Omatoimitreenin jäsentarjous marraskuun loppuun asti 
- 6 kk – 180 € 
- 12 kk 310 € 

 
Kurssin ja omatoimitreenin hinta yhteensä 120 € - 6 vk 
Pelkän kurssin hinta ilman omatoimitreenioikeutta 80 € - 6 kertaa 
 
Tuntivuokra 30 € / h 
Päivävuokra 200 € / 8 h 
 
Kaikki kenttä- ja hallivaraukset tehdään AgiWebin varauskalenterista 
 

 
TALVIKAUDEN HARJOITUSMAKSUT JA HALLIN HINNAT EI-JÄSENILLE 
JA YRITYKSILLE 
 
Omatoimitreeni 

- 2 kk – 120 € 
- 6 kk – 300 € 
- 12 kk – 540 € 

 
Kurssin ja omatoimitreenin hinta on yhteensä 180 € / 6 vk 
Pelkän kurssin hinta on ilman omatoimitreenioikeutta 120 € / 6 kertaa 
 
Tuntivuokra 40 € / h 
Päivävuokra 200 € / 8 h 
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VIRALLISET KISAT 2018 
 
TAMMIKUU 

 la 6.1. 4 x 3lk (agi+ hyp + hyp + agi), 3 x 1lk (agi + agi + hyp) 
 su 7.1. 4 x 3lk (agi+ hyp + hyp + agi), 3 x 2lk (agi + agi + hyp) 

 
MAALISKUU 

 la 3.2. 3 x 1lk (agi+ hyp + agi), 4 x 3lk pikkumaxit ja maxit (agi + agi + hyp + hyp) 
 su 4.2. 3 x 2lk (agi +agi + hyp), 4 x 3lk pikkuminit, minit ja medit (agi + agi + hyp + hyp) 

 
HUHTIKUU 

 la 21.4. 3 x 1lk (agi+ hyp + agi), 4 x 3lk pikkumaxit ja maxit (agi + agi + hyp + hyp) 
 su 22.4. 3 x 2lk (agi +agi + hyp), 4 x 3lk pikkuminit, minit ja medit (agi + agi + hyp + hyp) 

 
KESÄKUU 

 ma 4.6. 3 x 3lk (agi+ hyp + agi) 
 ti 5.6. 2 x 1- ja 2-luokat (agi+ hyp  + agi) 

 
HEINÄKUU AGIPITSIT 

 pe 20.7. 2 x 1-3-luokat (agi, hyp) 
 la 21.7. 3 x 1-3-luokat (agi, agi, hyp) 
 su 22.7. 2 x 1- ja 2-luokat (agi, hyp), 3 x 3-luokat (agi, agi, hyp) 

 
SYYSKUU 

 la 8.9. 4 x 3-luokat (agi, hyp, agi, hyp) 
 su 9.9. 3 x 1-2-luokat (agi, agi, hyp) 
 seuramestaruuskisa A-kisa 
 piirimestaruuskisat 

 
Kisamaksu RKS:n edustajille 10€/startti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Karin Laurila  
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MUUTA 
 

 
 
KURSSEJA 
 
Koetoimitsijakurssi 2 Agility, 17.2.2018 Marjo Heino 
 
Ratamestarikurssi Agility, 18.2.2018 Marjo Heino 
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TOKO 
 

TOKON KURSSIT 
 
Tokon monipuoliset kurssit ovat nyt talvitauolla. Tokojaosto kiittää jäseniään hienosti sujuneesta 
kurssikesästä ja myös kouluttajille suuren suuri kiitos!  
 
Muistathan myös tokojaoston omat kanavat; RKS tokoharrastajat –Facebook ryhmän ja RKS Rallya 
koiramaisessa seurassa -Facebook ryhmän. 
 
 Superviikonlopun tulokset löytyvät tapahtuman Facebook-sivulta "Toko ja rally-toko 
superviikonloppu" 
 

TOKO SEURAMESTARUUS 
 
RKS:n tokoseuramestaruus ratkottiin 16.9 ja kuluvan vuoden mestari on Heidi Rismala ja Karoonan 
Siida ”Mörkö”.  RKS:n ensimmäiset rally-toko-kilpailut pidettiin 17.9., jotka olivat samalla myös 
seuramestaruuskisat. Rally-tokon seuramestarit ovat Miia Hellsten ja Nadador Café Dulce ”Ansa”. 
Onnittelut upeille koirakoille! 
 

KOULUTUKSET 
 
Jari Kantoluoto tulee kouluttamaan 25.11.–26.11. Vermuntilaan Lunatanin-hallille. Koirakkopaikat 
alkaa olla täynnä, mutta kuuntelemaan mahtuu. Yhteydenotot hanna.ruohomaki@rauma.fi. 
 
Talven tokokoulutuksiin haku on nyt käynnissä. Tokojaosto jatkaa tavoitteellisten 
omatoimitreenaajien treeniryhmää sekä rally-tokon omatoimitreenejä. Kts. tarkemmat tiedot ja 
hakuohjeet näihin alta, Huom.! kurssit ovat vain RKS:n jäsenille. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

©
 Ram

i Salonen 

© Tiina Puisto 
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HAKU TAVOITTEELLISESTI TREENAAVIEN TOKORYHMÄÄN 
(TALVITOKO) 
RKS:n tokojaos kokoaa rinkiä ns. tavoitteellisesti treenaavista koirakoista talvikaudelle 2017-2018 
(marras-maaliskuu). Ryhmään valitaan RKS:n jäsenistä yhteensä enintään 10kpl koirakoita. 
Tavoitteena on ensisijaisesti tähdätä kilpailemiseen (alo/avo/voi/evl) tokossa. Talvi-tokoilijat 
treenaavat omatoimisesti, mutta yhdessä, eli ryhmä ei sisällä ohjattua toko-koulutusta, mutta toimii 
vertaisohjaaja-tyyppisesti. 
Ryhmäläisille järjestetään talvikautena viikoittainen treenimahdollisuus, Koirakoulu Lunatanin 
hallissa, Vermuntilassa. Talvitoko-ryhmä kokoontuu tiistaisin 7.11. alkaen klo 17.30–21.30. 
Osallistuminen treeniryhmään tulee kustantamaan 80 euroa/paikka. Ryhmäläiset sitoutuvat myös 
auttamaan toisia ryhmäläisiä treeneissä esim. liikkeenohjaajana/apupalkkaajana yms. toimiminen 
omien taitojen mukaan.  
Ryhmään voi hakea 29.10 asti lähettämällä "Haku talvitokoon"-nimisen sähköpostin osoitteeseen 
toko@rks.fi, vastaten seuraaviin kysymyksiin: 
1. Ohjaajan nimi 
2. Koiran/koirien rotu+ nimi  
3. Koiran/koirien ikä  
4. Missä luokassa kisaat  
5. Useammalla koiralla ryhmään hakijat: haetko yhtä treenipaikkaa (vuorottelet koirilla treeniajan 
puitteissa) vai jokaiselle koiralle omaa treenipaikkaa (koirakohtainen treeniaika sama kuin yhden 
koiran ohjaajilla) 
6. Mitä muuta haluat tuoda tietoon 
Kaikille ryhmään hakeneille ilmoitetaan 3.11 mennessä ryhmän kokoonpanosta. Ensisijalla ryhmään 
ovat mm. ohjaajat, jotka ovat kisanneet virallisissa kokeissa, mutta kisaaminen ei ole välttämätöntä 
ryhmään valituksi tulemiselle.  
Treeniaika on sidottu treenipaikkaan ryhmässä; esim. kahdella  
koiralla treenaavat voivat käyttää yhtä treenipaikkaa jakaen sen  
koiriensa kesken tai hakea kahta paikkaa, jolloin treeniaikaa on  
enemmän. Ensisijaisesti yhdellä ohjaajalla on yksi treenipaikka  
(=tietty treeniaika käytettävänä), mutta jos paikkoja on enemmän  
kuin hakijoita, voidaan useampia treenipaikkoja myöntää samalle  
ohjaajalle. 
 

 
 

 

 

 
 

© Tiina Puisto 
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TOKON SUPERVIIKONLOPPU 
 
Super(kiva)viikonloppu osallistujan näkövinkkelistä! 
 
Superviikonloppu (16.-17.9.) oli pitkään ollut kalenterissani ja olinkin jo päättänyt hyvissä ajoin, että 
tulen viettämään koko viikonlopun seuran kentällä kisaillen, talkoillen ja treenikavereita sekä muita 
tuttuja ja tuntemattomia tavaten. 
 
Lauantai alkoi tokokokeella ja alokasluokan koirakoilla. Kouluttajana mieltäni lämmitti erityisesti 
nähdä ryhmiini osallistuneiden koirakoiden huikeita suorituksia ja erään koirakon viimeistelytreenin 
positiiviset vaikutukset kehässä. Mahtavaa saada uusia kisaajia seuran riveistä lajin pariin! Alempien 
luokkien ajan toimin pienimuotoisissa talkoohommissa, jotka sujuivat tämän joustavan porukan 
kanssa mukavasti, vaikka itse olinkin ensikertaa talkoilijana mukana. Oma koitokseni lauantaina oli 
erikoisvoittajaluokassa, jossa valitettavan yhden tehtävän nollauksen jälkeen käteen jäi kolmostulos 
ja toinen sija. Tämähän veti mielen melko matalaksi ja ajatuksissa kävi jo koko lajin lopettaminen. 
Onnekseni palkintopussukasta löytyi kotiin tultua keksejä, joita syödessäni rauhoituin ja tajusin, että 
suoritukseen mahtui myös onnistuneita kokonaisuuksia. Keksien avulla kisamasennus talttui ja illalla 
kirjoittelin jo sotasuunnitelmaa tuleviin treeneihin. 
 
Monien erilaisten koiraharrastuskokeilujen myötä minusta on tullut tokoihminen mutta 
Superviikonlopun myötä on sisältäni kuoritumassa ehkäpä myös rallytokoilija. Olen kentällä 
käydessäni varovaisesti vuosien varrella vilkuillut näitä kylttien seassa koirineen hääriviä tyyppejä. 
Alun hämmenyksen ja osin jopa vakavamieliselle tokoharrastajalle tyypillisen vastustuksen jälkeen 
päätin rohkaistua ja osallistuin ennen Superviikonloppua Miia Hellstenin järjestämälle Rallytokon 
ABC -kurssille. Kurssin anti oli mitä parhain ja siitä rohkaistuneena löysinkin itseni 
Superviikonloppuna sunnuntaina rallykokeesta - ja vieläpä kahden koiran kanssa! Koska treenit 
olivat käytännössä jääneet tämän yksittäisen kurssin varaan, jännitin koetta enemmän kuin mitään 
aiempaa koetta ikinä. Kurssilla jo totesin, että rally on itseasiassa ohjaajalle vaativampaa kuin 
koiralle. Olin myös huomannut että tokon puolelta opittu ohjaajan jähmeys ja tuppisuuna oleminen, 
eivät rallyssa auta koiraa parhaimpaan suoritukseensa. Sain kuitenkin molempien koirieni kanssa 
suoritettua radan sydämentykytyksistä huolimatta hyväksytysti ja kokeen jälkeen mielessä pyöri jo 
seuraava rallykokeeseen ilmoittautuminen. 
 
Omien suoritusanalyysien lisäksi viikonlopulta jäi mieleen paikalla vallinnut mukava, rento ja 
kannustava ilmapiiri. Oli hienoa huomata että tapahtuman seurauksena saimme myös muutamia 
uusia lajeista kiinnostuneita lähtemään kentälle ja kyselemään lisätietoja treenimahdollisuuksista.  
 
Seuramestaruudetkin saatiin jaettua upeilla suorituksilla molempina päivinä taitaville koirakoille. 
Kertakaikkiaan superkivaviikonloppu! 
 
Tokoterveisin, 
Marjo Karhunsaari 
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TOKOJAOSTON PIKKUJOULUT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tokojaosto järjestää kaikille RKS:n tokoilijoille ja rallytokoilijoille pikkujouluista 
parhaimman koiramaisessa seurassa, upealle paikalle Narvijärven rannalle Sammulassa! 

Paikalla tarvitsee olla lauantaina 11.11 klo 17:00. 
 

Illan ohjelmistoon kuuluu hauskan seuran lisäksi saunomista ja hyvää ruokaa. Riittää siis, 
että otat itsesi vain mukaan! Avec tietysti myös tervetullut. 

Osoitteen tarkempi koordinaatti on Hormantie 310. Ilmoittautuminen osoitteeseen 
toko@rks.fi, 1.11 mennessä. 

 
Kaikki harrastajat lämpimästi tervetuloa! 
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RALLYTOKO 

HAKU TALVIRALLY-TOKOON 2018 
 
Talvirally-toko on tarkoitettu Sinulle RKS:n jäsen, joka olet jo aiemmin harrastanut rally-tokoa ja 
tavoitteenasi on tulevana vuonna aloittaa kilpaileminen tai tavoitella 
luokkanousua/koulutustunnusta/valionarvoa.  
 
Talvirally-toko ryhmä kokoontuu itsenäisesti ns. vertaisohjaaja-tyyppisesti, ilman nimettyä 
vastuukouluttajaa. Sovit talvirally-toko ryhmään, jos laji on sinulle jo tuttu ja olet valmis suomaan 
hieman etukäteisajatuksia talven treeneillesi, suunnittelemaan sopivia harjoituksia yhdessä ryhmän 
kanssa tavoitteisiin pääsemiseksi ja auttamaan oman treenisi toteuttamisen lisäksi muita talvirally-
tokoilijoita. 
 
 
Talvirally-tokoryhmä treenaa torstaisin klo 17-21 RKS:n hallissa Eurajoella tammikuun toisesta 
viikosta alkaen aina huhtikuun loppuun asti.  
 
Ryhmäpaikka kustantaa 65e ja ryhmään valitaan enintään 10 koirakkoa (omaa treenivuoroa ei voi 
myydä eteenpäin, paikka on henkilökohtainen). 
 
Ennen varsinaisten treenien alkamista ryhmään valitut ohjaajat kokoontuvat saman pöydän ääreen 
ja tuolloin sovitaan kauden yhteiset pelisäännöt sekä suunnitellaan alkuvuoden treeneille teemat ja 
toteutustavat. Tämä talvi-rallytokon aloituspalaveri on 14.12 klo 17.30 ->, paikka ilmoitetaan 
myöhemmin. 
 
Hae talvirally-toko ryhmään lähettämällä 30.11 mennessä s-posti osoitteeseen toko@rks.fi 
otsikolla "haku talvi-rallytoko 2018" ja vastaamalla viestikentässä seuraaviin kysymyksiin: 
1. ohjaajan nimi 
2. koiran kutsumanimi+rotu+ikä 
3. tavoitteesi vuodelle 2018 ja luokka jossa koirasi nyt kisaa  
4. Vastaa kyllä/ei seuraaviin kysymyksiin (HUOM.! pk-liiton lisenssi): 
4a) Olen käytettävissä rally-tokon SM-kilpailuissa (1.9 Tampere ) RKS:n joukkueessa 
4b) Olen käytettävissä rally-tokon piirimestaruus kilpailuissa RKS:n joukkueessa 
4c) Olen kiinnostunut talkoilemaan esim. RKS:n rally-tokon seuramestaruus kilpailuissa 
5. Onko jotain muuta, mitä haluat tuoda tietoon? 
Kaikille ryhmään hakeneille ilmoitetaan 1.12 ryhmän kokoonpanosta. 
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JUNNUT 
Junnujaos kiittää kuluneesta kesästä. Kiitos kaikille ahkerille treenaajille! Talvi pidetään perinteisistä 
kerran viikossa olevista treeneistä taukoa ja palataan asiaan ensi keväänä. Talvella jatkaa junior 
handler-valmennusryhmä, eli jos tämä laji kiinnostaa olethan yhteydessä junnujaoksen vetäjään. 
Treenejä järjestetään noin kerran kuukaudessa ja sovitaan aina sopiva päivä ryhmäläisten kesken. 
Mahdollisesti talven aikana voidaan järjestää muutakin toimintaa. Kaikki toiveet voi esittää myös 
junnuvastaavalle. Kerro siis ihmeessä millaista toimintaa kaipaisit talveksi ja yritetään järjestää se! 
 
Kannattaa liittyä facebookin RKS junnut-ryhmään, sillä sinne päivitellään eri tapahtumista ja 
treeneistä sekä toki nettisivuja kannattaa myös välillä katsoa :) 
 
Syysterveisin Netta 
 

 

 

 

© Karin Laurila  
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NÄYTTELYT 
 

Aurinkoista syksyä kaikille RKS:n jäsenille! 
 
Rauma Show 2018 ja 2019 järjestelyt ovat jo hyvän matkaa käynnissä tämän tiedotteen ilmestyessä; 
lisätietoja näyttelystä löytyy nettisivuiltamme www.raumashow.com ja sieltä löytyvät myös tämän 
vuoden näyttelyn tuloksiin linkki. Suurkiitokset vielä kaikille talkoolaisille avusta 
näyttelyjärjestelyissä koko näyttelytoimikunnan puolesta! Järjestävillä seuroilla on kyllä loistava 
talkoolaisporukka, joilta sujuu näyttelyn järjestäminen erinomaisesti. Se näkyy myös kävijöille – 
hyvän porukan hyvä ilmapiiri näkyy, ja myös kuuluu – siksi meillä on osallistujia aina ollut, ja täällä 
viihdytään. Kiitos vielä kaikille!  
 
Näyttelyjaos on suunnitellut uuteen halliin kursseja; kunhan kaikki detaljit hallin osalta selviävät, 
niin voimme jatkaa suunnittelua. Järjestämme 14.11. illalla innovaatioillan- suunnitellaan tulevaa 
toimintaa ja uusia näyttelyitä; mitä uutta näyttelyyn ja miten asioita voisi hoitaa paremmin (jos se 
on mahdollista), tai helpommin – ilmoittaudu mukaan 10.11. mennessä – sovitaan joku hyvä paikka 
yhdessä, tai sitten koirien kanssa kävelylenkki Vanhassa Raumassa? Ideoita otetaan vastaan. 
Sähköpostiosoitteeni oli caritanatunen@gmail.com  
 

VUODEN NÄYTTELYTULOKSET 
 
Samaan osoitteeseen pyydän lähettämään myös tämän vuoden näyttelytulokset; pentujen, 
veteraanien ja aikuisten koirien osalta sekä kasvattajien tulokset. Säännöthän löytyvät yhdistyksen 
sivuilta, samoin kuin tulosten lähettämiseen tehty lomake. Jos et lomaketta saa auki, niin nämä 
tiedot on ilmoitettava:  
 
Merkitse selkeästi mihin kilpailuun koirasi osallistuu, näyttelykoira/pentu/veteraanikisaan.  
Koiran rekisterinimi, rekisterinumero, rotu ja omistajan tiedot on ilmoitettava (omistaja RKS:n 
jäsen). Lisäksi 5 parasta näyttelytulosta tulos täydellisenä!, tuomarin nimi sekä näyttelypaikan tiedot 
ja päivämäärä.  
 
Esimerkiksi: Vaasa 27.4.2014, tuomari: Matti Meikäläinen , tulos: JUN ERI, JUK 2, SA, PN-3 
Näyttelyjaos ei etsi tietoja linkkien yms. Perusteella.  
 
Ilmoitathan myös, mikäli koirasi on valioitunut 1.1.-31.12. välisenä aikana. Myös tulokset 
ilmoitetaan ko. ajanjakson väliltä. Tulokset tulee toimittaa 31.12.17mennessä, ja osoitehan oli 
caritanatunen@gmail.com 
 
Kasvattajat ilmoittavat niin ikään 5 parasta tulosta virallisista näyttelyistä. Palkinnon lahjoittaa RKS / 
Näyttelyjaos.  
Ensi vuonna tehdään pientä sääntömuutosta; eli Nord-näyttelyt lisätään palkintosääntöihin.  
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Kennelpiirin koulutuksia: 
 

KEHÄTOIMITSIJAKURSSI 13.-14.1.2018 
 
Järjestäjä Satakunnan kennelpiiri ry, paikkakunta: Ikaalinen, Cumus Resort Ikaalisten kylpylä. Kurssin 
johtaja näyttelyohjaaja Carita Natunen. 
Ilmoittautumiset 4.1.2018 menn. kirjallisesti os. Carita Natunen, Vermuntilantie 227, 26930 
Vermuntila. tai sähköpostiin. Tiedustelut Carita Natunen, puh. iltaisin 0505313085, tai 
email caritanatunen@gmail.com 
Osallistumismaksu 60 eur maksetaan tilille FI7744731020086946/  Satakunnan kennelpiiri ry. 
Maksukuitti liitetään ilmoittautumisen mukaan. Max 25 hlö. Hotellissa kurssilaisille majoitustarjous, 
varaukset 28.12. menn. Mainitse varatessa Satakunnan kennelpiiri ry. 
 

NÄYTTELYTOIMIKUNTIEN KOULUTUS 13.1.2018 KLO 9-12 
 
Ikaalinen, Cumulus Resort Ikaalisten Kylpylä. Ilmoittautumiset 4.1.2018 mennessä Carita Natunen, 
puhelin iltaisin 050 531 3085, tai sähköposti caritanatunen@gmail.com 
Kurssille otetaan 2-3 henkilöä per yhdistys, tarkoitettu erityisesti v. 2018-2019 näyttelyitä 
järjestäville toimikuntien jäsenille.  
Ohjelmassa ajankohtaisten asioiden päivitys ja näyttelyiden järjestämisestä infoa.  
 
Tapahtumista ilmoitamme ensi sijaisesti RKS:n nettisivuilla, sekä Facebookin ryhmässä.  
 
Mukavaa Joulun odotusta, t. Carita 
 

© Karin Laurila  
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VEPE 

Tänä kesänä vepessä nähtiin jo mahtavia kisasuorituksia, jotka varmasti jatkuu ensi 
kesänä. 
Muutama uusi innokkas saatiin kesän aikana koukutettua vepeen ja järjestettiin seuran 
junnuille myös mahdollisuus päästä tutustumaan lajiin. 
 
Yllättävän kylmän ja tuulisen kesän aikana saimme kuitenkin järjestettyä 24 treenikertaa! 
 
Talvella laji jää jokaisella ajatuksiin ja ensi kesänä jatketaan! 
Kevään aikana tulemme järjestämään Match Shown, jolla kerätään rahaa 
harrastusvälineisiin. 
 
Syysterveisin Vepe-vastaava Tiina Justen 
 

©Rami Salonen 

© Janika Karenmaa 


