
RAUMAN KÄYTTÖ- JA SEURAKOIRAT RY 
 

 

  

TIEDOTE – KEVÄT 2017 



SISÄLLYSLUETTELO 

SISÄLLYS 

HALLITUS 2017 __________________________________________________ 1 

UUDET HALLITUKSEN JÄSENET ESITTÄYTYY ____________________________ 2 

TUNNUSTUKSET                                                                                                              3 

KESÄKAUDEN AVAJAISET __________________________________________ 4 

AGILITY ________________________________________________________ 5 

TOKO ________________________________________________________ 10 

JUNNUT ______________________________________________________ 14 

NÄYTTELYT                                                                                                                     15 

VEPE _________________________________________________________ 16 

PK                                                                                                                                    16 

 

 
HUOM! MUISTATHAN ILMOITTAA MUUTTUNEET YHTEYSTIETOSI 

OSOITTEESEEN JASENSIHTEERI@RKS.FI 
 
 

kannen kuvat ©
: Tiina Puisto ja M

arjo Heino 

© Janika Karenmaa 



   RAUMAN KÄYTTÖ- JA SEURAKOIRAT RY 

 

 

1 

HALLITUS 2017 

 

Puheenjohtaja – Marjo Heino / puheenjohtaja@rks.fi 

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

Jäsensihteeri - Katja Äärilä / jasensihteeri@rks.fi  

Rahastonhoitaja - Mia Beckingham / rahastonhoitaja@rks.fi 

Agility – Terhi Hakala / agility@rks.fi 

Junnut – Netta Elomaa / netta.elomaa@dnainternet.net 

Toko – Taija Salomäki / toko@rks.fi 

PK – Jonna Sirkki  / PK@rks.fi 

 

Näyttely – Carita Natunen / caritanatunen@gmail.com 

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

Agility, koulutukset – Tiina Puisto / tiina.puisto@gmail.com 

Hallituksen sähköposti: hallitus@rks.fi 
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UUDET HALLITUKSEN JÄSENET ESITTÄYTYY 

PUHEENJOHTAJA - MARJO HEINO 
 
Koiraharrastusta 20 vuotta 
- rotuni: belgianpaimenkoira groenendael ja saksanpaimenkoira 
- koiraharrastuslajini (menneet ja nykyiset): näyttelyt, agility, 
toko, pk haku, vepe, lisäksi dobo; joka on koiran ja ohjaajan 
yhteistä jumppaa. 
- lukuisia koiriin liittyviä kursseja, mm. tunnustusmerkintä, 
jalostusneuvojan peruskurssi, dobo koulutusohjaaja ja 
hyppyytekniikkakouluttaja 
- koulutusohjaaja- ja koetoimitsijapätevyyksiä eri lajeista 
yhteensä 7 
- toko liikkeenohjaaja 
- agility-ylituomari 
- yhdistystoiminnassa mukana paikallisella ja valtakunnallisella 
tasolla 
 
Nykyään suurimmaksi osaksi aika kuluu agility kemuna (kemu=kennel mutsi). 
 
Toivon kaikille eri lajien harrastajille iloista ja tuloksekasta kesäkautta! 

 
PK-VASTAAVA – JONNA SIRKKI 
 
Olen Sirkin Jonna ja aloitin tänä vuonna Pk-vastaavan hommat. 
Harrastuskavereina minulla on kaksi rottweiler tyttöä, Siiri kohta 11v ja 
Sylvi 4v. Harrastustaustaa minulla on Toko:sta ja jonkun verran olen 
käynyt näyttelyissäkin. Tokoa harrastin aikoinaan Siirin kanssa, mutta 
se loppui melko lyhyeen loukkaantumisien vuoksi. Sylvin kanssa 
reenaamme tällä hetkellä PK-jälkeä, johon kuuluu tottelevaisuus, 
metsäjälki ja esineruutu osiot. 
 
PK-porukka reenaa tottista maanantaisin ja keskiviikkoisin Susivuoren 
kentällä kello 18.00 alkaen, joten Tervetuloa rohkeasti vaan 
seurailemaan ja kyselemään, koirasi kanssa tai ilman, minkälaista tämä 
touhu on. Minut tunnistaa oranssista reeniliivistä ja kovasta metelistä. 
Minuun voi olla yhteydessä myös sähköpostitse PK@rks.fi.  
 
Reeniterveisin, Jonna ja Sylvi โ 
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RAUMAN KÄYTTÖ- JA SEURAKOIRAT 
RY:N JÄSENILLE TUNNUSTUSTA 

 
 

KENNELLIITON ANSIOMERKIT 
 
Suomen Kennelliitto ry on myöntänyt Rauman Käyttö- ja Seurakoirat ry:n jäsenelle Markku 
Tauluvuorelle kultaisen ansiomerkin. Ansiomerkki luovutetaan Markulle Kennelliiton valtuuston 
kokouksen yhteydessä toukokuussa. 
 
Suomen Kennelliiton hopeisia ansiomerkkejä myönnettiin Mirja Elkomaa-Tikkaselle, Jorma 
Tikkaselle ja Leena Uskali-Leskiselle. Mirja ja Jorma ovat saaneet ansiomerkin vuosikokouksessa 
28.2. Leenalle ansiomerkki luovutetaan Rauman kansallisen koiranäyttelyn yhteydessä 27.5. 
 
Kaikki palkitut ovat erittäin ansioituneita, pitkänlinjan koiraharrastajia useassa eri lajissa. Leena ja 
Markku ovat toimineet myös Satakunnan kennelpiiri ry:n jaoksissa ja Markku toimii 
aluekouluttajana edelleen. 
 
Rauman Käyttö- ja Seurakoirat ry:n hallitus onnittelee palkittuja! 
 
 

SATAKUNNAN KENNELPIIRIN TUNNUSTUKSET 
 
Satakunnan kennelpiiri ry on teettänyt 
piirille lasiesineen, jolla muistetaan 
ansioituneita jäseniä ja 
toimihenkilöitä. Ensimmäinen kappale 
myönnettiin hallituksen toimesta ja 
kiitoksin Leena Uskali-Leskiselle 
erinomaisesti hoidetusta 
nuorisovastaavan toimesta. Toinen 
myönnettiin Satu Toivoselle, kennel 
Dream Power's Vuolasvirta- 
palkinnosta.  
 
Molemmat saavat kyseiset palkinnot 
Rauman koiranäyttelyn yhteydessä. 
Onnittelut!  

© Janika Karenmaa 
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KESÄKAUDEN AVAJAISET 

 
LAUANTAINA 29.4.2017 KLO 12–14 
 
 

 
 
 

TERVETULOA MUKAAN! 
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AGILITY 

KESÄN AGILITYRYHMÄT 
 

KOULUTUS 
 
Ryhmiin haetaan AgiWebin kautta (kohta ”ilmoittaudu ryhmiin”).  
Jos sinulla ei ole tunnuksia AgiWebbiin, saat ne pyytämällä osoitteesta agility@rks.fi.  
AgiWeb löytyy osoitteesta http://rks.fi/agiWeb/  
Ryhmien harjoitukset toukokuu- syyskuu (heinäkuu taukoa).  
 
Penturyhmän hakemukset RKS:n sivuilta löytyvän linkin kautta. Penturyhmä tarkoitettu alle vuoden 
ikäisille koirille, joilla on rokotukset kunnossa. 
 
Alkeisryhmän hakemukset RKS:n sivuilta löytyvän linkin kautta. Alkeisryhmään hakeville pidetään 
yhteistyötesti myöhemmin ilmoittavana ajankohtana. Koiran tulee olla vähintään 10 kk ikäinen ja 
perustottelevaisuus tulee olla kunnossa.  
 
Koulutusryhmien hinta: 
60€* 2 = 120€  
Omatoimitreenit: 
60€ 
 
Jokaiseen ryhmään voidaan valita kaksi 
varakoirakkoa, jotka tuuraavat poissaolevia.  
Varakoiran maksu 8€/kerta.  
AgiWebissä on varauskalenteri, josta voi 
varata kentän käyttöönsä ja nähdä 
mahdolliset varaukset. 
Jokaisen ryhmäläisen tulee olla RKS:n jäsen. 
Ryhmäläisellä tulee olla Agilityliiton lisenssi 
(ei alkeis- ja penturyhmässä, mutta suositellaan). Myös harrastajalisenssi käy. 
 
Talkoovelvoite on kaikilla, joilla on treenioikeus agilitykentälle (koskee siis niin treeniryhmäläisiä 
kuin omatoimitreenaajia). 
 
Talkoovelvoite on 15 tuntia kesän harjoittelukaudella. Talkootyövelvoite on täytettävä virallisissa 
kisoissa, joista Agipitseissä on kerryttävä 8 tuntia. Ongelmatilanteissa harrastajat voivat ottaa 
yhteyttä kisatoimikuntaan kisatoimikunta@rks.fi. Voit myös hankkia itsellesi tuuraajan. 
 
Lisätietoa ryhmistä RKS:n nettisivuilla. 

© Henri Luomala 
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TREENIEN AIKATAULUT 
 

 MA TI KE TO 
KENTTÄ 1 Vaativa 

ratatreeni 
17.30-20 
Anniina, Taru, 
Terhi 
 
 

Alkeisryhmä 
18.30-21 
Anja 

Pennut 
17.30-18.30 
Marjo, Helena 
 
Valmennusryhmä 
Marjo 
18.30- 

1 - ja 2-luokan 
kisaavat 
17-20 
Noora-Stiina ja 
Maiju 
 

KENTTÄ 2 Kisaavat ja 
tekniikka 
17–19.30 
Nelli 

Helppo ratatreeni 
18.30-20 
Anne, Liisa, Katja 

 Kisaamaan aikovat 
17-19 
Tiina 

 
Ryhmiin haku 10.-17.4.2017.  
 

RYHMIEN KUVAUKSET 
 
Maanantai  
Vaativa ratatreeni: Ohjaajan pitää olla motivoitunut ja sitoutunut tekemään myös itsellisesti töitä. 
Treeniradat ovat haasteellisia. On hyvä, jos koira osaa jo kaikki esteet. 
Kisaavat ja tekniikka: Ryhmässä keskitytään ohjaajan ja koiran tekniikan harjoitteluun ja erilaisten 
ratapätkien treenaamiseen. Soveltuu erityisesti 1- ja 2-luokan kisaajille. 
 
Tiistai 
Helppo ratatreeni: Ratatreeniä kisavalmiille koirakoille, joille tärkeintä ei ole maine ja menestys 
vaan riemu ja rentous. 
Alkeisryhmä: Agilityn alkeiskurssi. Koiran tulee olla vähintään 10 kk ikäinen ja perustottelevaisuus 
tulee olla kunnossa. 
 
Keskiviikko 
Penturyhmä: Alle vuoden ikäisille koirille, joilla on rokotukset kunnossa. 
Valmennusryhmä: Tulevaisuuden tähdille. Koiran oltava kisa-ikäinen ja pystyttävä suorittamaan 
rataa. Ryhmä treenaa 3 kertaa viikossa: Ratatreeni ke klo 18:30. Tekniikkatreeni ja fysiikkatreenit 
sovitaan ryhmän kanssa. 
 
Torstai 
1 ja 2-luokan kisaavat: 1- ja 2-luokan kisaaville tarkoitettu. Rataa ja vähän tekniikkaa. 
Kisaamaan aikovat: Alkeisryhmän käyneille, pientä radanpätkää tekeville, yksilöllistä treeniä 
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VIRALLISET KISAT 
 
Iltakisat 
 
Ma 5.6. 3* 3lk (agi+ hyp + agi) 
Ti 6.6. 2 * 1- ja 2-luokat (agi+ hyp + agi) 
 
Agipitsi 
 
Pe 21.7. 1* 1-3-luokat (agi)  
La 22.7. 3* 1-3-luokat (agi + agi + hyp) 
Su 23.7. 2* 1- ja 2-luokat (agi + hyp),  
                     3* 3-luokat (agi + agi + hyp) 
 
Seuramestaruus 
 
La 9.9. 4* 3-luokat (agi + hyp + agi + hyp) 
Su 10.9. 3* 1-2-luokat (agi + agi + hyp) 
Seuramestaruuskisana A -kisa lauantaina ja sunnuntaina. 
 
Kisamaksu RKS:n edustajille 10€/startti. 
 
 

EPÄVIRALLISET KISAT 
 
Pe 19.5.   /     Pe 11.8.      /     Pe 29.9. 
 
Lisätietoa epiksistä erillisessä mainoksessa seuraavalla sivulla. 
 

MUUTA 
 
Esteiden siirtotalkoot Hukkasuulista kentälle maanantaina 10.4. klo 18:00. Kaikki reippaasti mukaan! 
 
Agiharrastajien on aika ilmottautua Rauma Show:n (27.-28.5) rokotustarkastukseen töihin. 
Ilmoittautumiset osoitteessa:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F78QQ1BrcahSH4P57EPZmnfq61heobav1TVyUUGcOrA/
edit#gid=850449368  
 
SM-kisoihin RKS:n edustusjoukkueeseen haku 28.5. mennessä. Tarkemmat hakuohjeet julkaistaan 
myöhemmin RKS:n nettisivuilla. 
 
Mäkelän Markon koulutus 15. ja 29.toukokuuta klo 17–21.30. 

© Tanja Pitkänen 
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AGILITY EUROPEN OPEN TUKITAPAHTUMAT 

 

Junior Epikset - Agility European Open Junior tukiepikset – perjantai 2.6.2017 
Pulttivahe 1, Rauma 
 
Kisat alkaa klo 18. / Ilmoittautuminen klo 17 alkaen. 
Ilmoittautumismaksut: ennakkoon 5 €, paikan päällä 7 €. 
 
Luokat 
Putkiralli mölli mini-medi-maxi + Putkiralli avoin mini-medi-maxi 
Agility mölli mini-medi-maxi 
Agility avoin mini-medi-maxi 
 
Epikset järjestetään Helena Heinon Agility European Open Junior matkan tueksi. 
Lisätietoja facebookista ” Agility European Open Junior tuki Epikset” 
 

Juniori Match Show - Agility European Open Junior tuki match Show - 14.4.2017 
Luostarinvahe, Rauma 
 
Kehät alkaa klo 11.30 / Ilmoittautuminen klo 10.30 alkaen  
Aikuiset koirat voivat ilmoittautua klo 12.30 asti.  
 
Ilmoittautumismaksu 8 €. Saman omistajan toinen jne. koira 6 € 
Lapsi-koira ja junior handler kisa 4 €. 
 
Luokat 
Lapsi-koira kisa 
Junior handler 
Pennut (alle 1v. pienet alle 40cm - isot yli 40cm) 
Aikuiset koirat (pienet alle 40cm - isot yli 40cm) 
 
Tapahtumassa tuomareina herrasmiehet: 
Harri Natunen - kennel Six-Pack 
Rami Salonen - kennel Rockweilers 
 
Tiedustelut Marjo Heino nexocan.sportdog@gmail.com / 041-4359839 
 
Match Show järjestetään Helena Heinon Agility European Open Junior matkan tueksi. 
Lisätietoja facebookista ”Agility European Open Junior tuki Match Show” 

©
 Ram

i Salonen 
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TOKO 
 

TOKOJAOSTON KESÄKAUDEN 2017 OHJATUT KOULUTUKSET  
 
Rauman Käyttö- ja Seurakoirat järjestää keväällä 2017 tottelevaisuuskoulutusta kurssimuotoisena. 
Kurssit ovat vain RKS:n jäsenille. Yhdistyksen jäsenhakemuksen voit jättää rks.fi – sivujen kautta, 
sieltä löytyy yläpalkista kohta ”jäsenhakemus”. 
 
Kurssit pidetään Susivuoren koulutuskentällä ja teorialuennot pidetään samalla kentällä sijaitsevalla 
seuran majalla. Hakuaika kesän kursseille on 4.-18.4.2017, hakuajan umpeutumisen jälkeen voi vielä 
tiedustella mahdollisia vapaita paikkoja. Jokaiselle kurssille haetaan lähettämällä ilmoittautuminen 
sähköpostitse osoitteeseen toko@rks.fi.  
 
MUISTA laittaa otsikoksi kurssin nimi (1kpl), johon olet hakemassa! Hae jokaista kurssipaikkaa 
omalla erillisellä sähköpostilla, eli jos haet useammalle kurssille, pistä jokaisesta oma erillinen 
hakemus. 
 
Hakemuksen viestikenttään tarvitaan seuraavat tiedot: 
 
1. ohjaajan nimi 
2. koiran kutsumanimi 
3. koiran rotu 
4. koiran sukupuoli 
5. koiran ikä kurssin alkaessa 
6. oletko RKS:n jäsen vai oletko vasta jättänyt jäsenhakemuksen 
Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Katso kurssikuvaukset alta. Jokaiselle hakijalle 
ilmoitetaan viikon sisällä kurssille mahtumisesta. Ilmoitusajan umpeuduttua saat tarkemmat tiedot 
kurssista, maksutiedot yms. sähköpostiisi. 
Vahvistat kurssipaikkasi maksamalla 
kurssimaksun ennen kurssin alkamista saamiesi 
ohjeiden mukaisesti. 
 
 
HUOM! Pidä huolta, että koirasi on rokotettu 
Kennelliiton määräysten mukaisesti. 
 
JARI KANTOLUODON KOULUTUS 
JÄRJESTETÄÄN 25.–26.11.  
TARKEMPIA TIETOJA MYÖHEMMIN!  

©
 Tiina Puisto 
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TOUKOKUUSSA STARTTAAVAT KURSSIT 
 

TIISTAISIN 
 
PENTUKURSSI 
Mitä: Kurssin alkaessa alle 6kk vanhoille pentukoirille suunnattu koulutus. Kurssilla opetellaan 
koiran elämässä tärkeitä taitoja. Kurssille otetaan enimmillään 10 koirakkoa. 
Milloin: Lähes kaikki tiistai sekä torstai-illat klo 18-19 touko-ja kesäkuun ajan.  
Ensimmäinen kokoontumiskerta 4.5. 
Kuka: ohjaajana Ilkka Stén 
Hinta: 50e  
 
ILUN VIIME KESÄN PENTURYHMÄ 
Mitä: Jatkoryhmä. Ensisijaisesti viime kesän pentukurssille osallistuneille koirakoille. Kurssille 
otetaan enimmillään 10 koirakkoa. 
Milloin: Lähes kaikki tiistai sekä torstai-illat klo 19-20 touko-ja kesäkuun ajan.  
Ensimmäisellä kokoontumiskerralla 4.5 pidetään teorialuento, tällöin koiranpennut jäävät kotiin. 
Kuka: ohjaajana Ilkka Stén 
Hinta: 50e  
 
PERUSTOTTELEVAISUUSKURSSI 
Mitä: Arkitottelevaisuuteen keskittyvä peruskurssi.  
Arjen tottelevaisuudessa vaadittavien taitojen opettelua ja hiomista. Kurssilla opetellaan esimerkiksi 
luoksetuloa, odottamista ja hyvää käyttäytymistä. Kurssille otetaan enintään 12 koirakkoa 
Milloin: 8 kerran kurssi tiistaisin 2.5. alkaen klo 18–19.00. Ensimmäisellä kerralla pidetään 
teorialuento, jolloin koirat jätetään kotiin. 
Kuka: ohjaajana Heidi Rismala 
Hinta: 40e 
 
TOKON ALOKASLUOKKAAN TÄHTÄÄVÄT/KISAAVAT 
Mitä: Tokokokeiden alokasluokassa tarvittavien 
liikkeidenläpikäyntiä. Kurssille otetaan enimmillään 8 
koirakkoa. 
Milloin: 8 kerran kurssi 9.5. alkaen touko-ja kesäkuun 
ajan tiistaisin klo 19–20.00. 
Kuka: ohjaajana Marjo Karhunsaari ja Nelli Mäkelä 
Hinta: 40e 
 
RALLY-TOKON ALKEISKURSSI 
Mitä: Rally-tokon alokasluokan kylttien harjoittelua.  
Milloin: Neljän kerran kurssi alkaen 2.5. klo 19–20.00. Kurssille otetaan enimmillään 8 koirakkoa. 
Kuka: Neea Taavitsainen 
Hinta: 20e 

©
 Janika Karenm

aa 
Karenm

aaKarenm
aa 
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TORSTAISIN 
 
PENTUJEN JATKOKURSSI 
Kts. tiedot ylhäältä. 
 
TAVOITTEELLISTEN TOKOILIJOIDEN OMATOIMIRYHMÄ 
Mitä: Tokokokeisiin tähtäävien tai tokossa jo kisaavien omatoimitreeniryhmä. 
Ryhmässä treenataan toinen toisiaan tukien (palkkaus/häiriö/ohjaus/yms. apuja toisille antaen).  
Jokainen vastaa kuitenkin itsenäisesti oman treeninsä sisällöstä. Ryhmällä ei ole vastuukouluttajaa, 
ulkopuolista kouluttajaa käytetään mahdollisesti 1-2 kertaa kauden aikana. Maksimi 
osallistujamäärä on 10 koirakkoa. 
Milloin: Touko-ja kesäkuussa torstai-iltaisin klo 18-20, alkaen 4.5. 
Hinta: 20e. 
 
RALLY-TOKON JATKOKURSSI/IIRIS 
Mitä: alo/avo-luokassa tarvittavien taitojen syventämiseen tähtäävä kurssi. Kurssille otetaan 
enintään 8 koirakkoa. 
Milloin: Neljänä peräkkäisenä torstai-iltana klo 17–18.00, alkaen 4.5. 
Kuka: ohjaajana Iiris Mäki-Jaakkola 
Hinta: 20e 
 

KESÄKUUSSA STARTTAAVAT KURSSIT  
 
TORSTAISIN 
 
RALLY-TOKON JATKOKURSSI/LIISA 
Mitä: alo/avo-luokassa tarvittavien taitojen syventämiseen tähtäävä kurssi. Kurssille otetaan 
enintään 8 koirakkoa. Kurssille voi tulla myös jatkamaan edellisen kurssin jälkeen. 
Milloin: Neljänä peräkkäisenä torstai-iltana klo 18-19, alkaen 1.6. 
Kuka: ohjaajana Liisa Niemeläinen 
Hinta: 20e 
 

 
 

ELO-JA SYYSKUUN KURSSIT JULKAISTAAN MYÖHEMMIN,  
SEURAA ILMOITTELUA!! 
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TOKO 
Haku RKS:n rally-tokon SM-joukkueeseen 2017 alkaa!! 
 
Rally-tokon SM-joukkuekilpailu järjestetään Seinäjoella 19.8.2017 ja joukkueiden ilmoittautumisaika 
SM-kisaan päättyy 16.7.2017. Joukkueeseen kuuluu enintään viisi varsinaista koiraa ja kaksi 
varakoiraa. Varsinaisista jäsenistä 2-3kpl on alempien (ALO/AVO)luokkien koiria ja 1-2kpl ylempien 
(VOI/MES) luokkien koiria. Lisäksi joukkueeseen voidaan valita varakoiriksi yksi alempien ja yksi 
ylempien luokkien koira. 
 
RKS:n joukkueeseen haluavia koirakoita pyydetään ilmoittautumaan sähköpostilla toko@rks.fi. 
Ilmoittautumisen otsikoksi "Rally-toko SM" ja viestikenttään tieto koirakon kilpailuluokasta, 
ohjaajan nimi sekä linkki koiran koiranet tietoihin. Voidakseen kisata joukkueessa, koiralla pitää olla 
vähintään yksi hyväksytty tulos kilpailuluokasta, johon hakee. Ohjaaja voi hakea joukkueeseen 
useammalla koiralla. 
 
Haku RKS:n joukkueeseen päättyy 30.6.2017. Jos hakijoita on enemmän kuin paikkoja, ratkaistaan 
joukkueeseen mahtuminen korkeimman saavutetun pistemäärän perusteella siitä luokasta, johon 
koira hakee. Joukkue kasataan kuitenkin niin, että mahdollisimman moni ohjaaja pääsee mukaan.  
 
Joukkueeseen valituille koirakoille järjestetään mahdollisuus muutamiin ohjattuihin yhteistreeneihin 
heinä-elokuun aikana. RKS:n tokojaos maksaa joukkueeseen kuuluvien koirien osallistumismaksun 
kisaan. Joukkueen koordinaattorina toimii Miia Hellsten. 
 
Nyt kaikki RKS:n rallyilevat koirakot rohkeasti hakemaan mukaan vuoden mukavimpaan 
tapahtumaan!  
 
Joukkueeseen kaivataan koirakoita jokaisesta luokasta ja tärkeintä on kiva kokemus iloisen lajin 
parissa. Lisätietoja: https://lagu.fi/rtsm17/. 
 

 

 

 

 

 

 
© Tanja Vahtera 
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JUNNUT 

KESÄN TREENIT  
 
Junnujaos järjestää taas nuorille koiranohjaajille (alle 18v) treenejä kerran viikossa kesällä. Treenit 
ovat tänä vuonna perjantaisin klo 18-19 RKS:n kentällä. Treenit alkavat toukokuussa (päivä 
ilmoitetaan myöhemmin) ja jatkuvat syyskuulle asti. Heinäkuu pidetään taukoa. Kokeilemme eri 
lajeja mm. toko, agility, rallytoko, junior handler sekä vesipelastus. Myös muita lajeja kokeillaan 
mahdollisesti. Teemme välillä myös kimppalenkkejä. Treeneihin otetaan max 15 nuorta.  
 
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse netta.elomaa@dnainternet.net 10.4-24.4. 
Ilmoittautuessa kerrothan ohjaajan nimen, iän sekä koiran nimen, rodun ja iän. Kerro myös hieman 
aiemmasta koiraharrastustaustasi. Näin saadaan räätälöityä treenit sopivaksi kaikkien koirakoiden 
tason mukaan. Huomioithan, että koiran tulee olla täysin ohjaajan hallinnassa ja junnun tulee 
pärjätä koiran kanssa yksin ilman huoltajan avustusta! Koiran ei kuitenkaan tarvitse valmiiksi osata 
kaikkea, mutta perustottelevaisuus täytyy löytyä. 
 
 

RAUMA SHOW 
 
Junnujaos osallistuu tänäkin vuonna Rauma Show’hun talkoilun merkeissä. Junnujen vastuualueena 
on sama kuin ennenkin eli kehähuolto. Kaikkeen perehdytetään, eli voit tulla, vaikket olisi ikinä 
näyttelyssä ollut töissä. Hommia tehdään myös pareittain, joten yksin ei jää kukaan. Jokainen junnu 
saa koiratarvikelahjakortin 10€/3h tehdystä talkootyöstä. Vuorot tulevat olemaan 3h vuoroja (klo 9-
12 ja klo 12-15). Kuitenkin pidempäänkin saa olla! Jos olet kehässä itse kisailemassa, voidaan sopia 
sellainen vuoro, että pääset molempiin. Talkoilijoita tarvitaan sekä lauantaina että sunnuntaina. 
Ilmoittaudu töihin näyttelyyn jaostovastaava Netalle sähköpostilla (netta.elomaa@dnainternet.net) 
tai facebookissa yksityisviestillä.  
 
 
Mukavaa alkanutta kevättä!  
Toivottaa jaostovastaava Netta 
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NÄYTTELYT 
Aurinkoista ja lämmintä kevättä RKS:n jäsenille! 
 
Rauma Show sen kun lähestyy, ja järjestelyt ovat jo eriomaisella mallilla. RKS:n näyttelyjaos järjestää 
huhtikuussa tiedotus- ja keskustelutilaisuuden RKS:n jaostovastaaville. Tilaisuuden tarkoitus on 
käydä läpi järjestelyjä, keksiä uusia ideoita näyttelyn parantamiseksi sekä määritellä esimerkiksi 
talkoolaisten tarve kullekin osa-alueelle.  
 
Näyttelytoimikunta on viiden näyttelyn järjestävän yhdistyksen toimikunta, joka näyttelyä järjestää. 
Yhdistysten jäsenet osallistuvat talkootöinä näyttelyn järjestelyihin. Näyttelymme on yksi Suomen 
parhaiten järjestettyjä – siitä kiitos kuuluu osaaville ja jaksaville talkoolaisille! 
 
Näyttelystä lisätietoja löytyy internetsivuiltamme www.raumashow.com ja ilmoittautumisaikaa 
on melkein huhtikuun loppuun. 
 
Näyttelyyn talkoolaiseksi tulevia tarvitsemme apuun kahvioon, rokotusten tarkastukseen, 
luettelomyyntiin, alueen siivoukseen, kehähuoltoon ja moneen muuhun - ilmoittauduthan töihin 
jaostovastaavalle, Marjo Heinolle tai suoraan minulle! Näyttelyssä on ollut todella mukava olla 
töissä, aina tuntuu, että aika loppuu kesken, kun ei ehdi kaikkien kanssa edes jutella. Itse toimin 
myös Satakunnan piirin näyttelyohjaajana näyttelyssä, joten kiirettä riittää koko viikonlopun ja vielä 
sitä ennen, ja jälkeenkin. 
 
Metsästysseurojen tehtävänä on huolehtia näyttelyalueen pystytyksistä, rakennelmien 
purkamisesta, yövahtimisesta, ravintolasta, kahviotuotteiden valmistuksesta ja 
pysäköinninohjauksesta. Lähdepellolla järjestämme jälleen infotilaisuuden, 15.5. klo 18 alkaen. 
Tämä on erinomainen paikka myös jaostovastaaville käydä läpi oman alueensa työtehtävät ja 
tutustua tiloihin sekä alueeseen. Kaikki mukaan siis infotilaisuuteen 15.5. - tilaisuus on avoin kaikille! 
 
Näyttelyjaoksen toiminnasta voi kysyä lisää caritanatunen@gmail.com tai puhelimitse iltaisin 050 
5313085. Näyttelykoulutuksista emme ole vielä ehtineet päättää, näyttelyt työllistävät sen verran 
paljon (tällä hetkellä mm. kutsutaan vuoden 2018 ja 2019 tuomareita ja tämän vuoden näyttelyn 
tuomareille varataan vielä viimeisille lentolippuja), joten niistä lisätietoja myöhemmin Facebook 
ryhmässä. Hyvää kesää ja näyttelyrikasta vuotta kaikille!	 
 

 

©
 Jin Kaakinen 

© Marjo Heino 

©
 Linda Virtanen 
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VEPE 

Treenit alkaa vesien lämmettyä. Pyrimme treenaamaan 1-2 krt viikossa ja aikataulut sovitaan 
treenaajien kesken. Lisätietoja VEPE-vastaavalta justen.tiina@gmail.com. 

 

 

 

 
 

 

PK 
 

Kevään treenit ovat alkaneet 3.4.2017. Lisätietoja PK-vastaava Jonnalta (PK@rks.fi) 
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