
RAUMAN KÄYTTÖ- JA SEURAKOIRAT RY
	

TIEDOTE – SYKSY 2016



SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

HALLITUS 2016___________________________________________________________________________________________	1	

AGILITY	_____________________________________________________________________________________________________	2	

TOKO	________________________________________________________________________________________________________	5	

JUNNUT	____________________________________________________________________________________________________	9	

NÄYTTELYT	___________________________________________________________________________________________	11	

VEPE  ____________________________________________________________________ 12

 PK	____________________________________________________________________________________________________________	12	

HUOM!!

Vuoden koira-kilpailuiden tulokset tulee lähettää jaostovastaaville 31.12.
mennessä.  Tarkemmat ohjeet löytyvät nettisivuilta osoitteesta rks.fi

!! Muistathan ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi osoitteeseen jasensihteeri@rks.fi !!

© Taru Mäkinen
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HALLITUS 2016

Puheenjohtaja – Mikko Hakala

Sihteeri – Anniina Aho / sihteeri@rks.fi

Jäsensihteeri - Katja Äärilä / jasensihteeri@rks.fi

Rahastonhoitaja - Mia Beckingham / rahastonhoitaja@rks.fi

Kalustonhoitaja – Timo Lahtinen

Agility – Terhi Hakala / agility@rks.fi

Junnut – Netta Elomaa

Vepe – Iiris Mäki-Jaakkola

Toko – Taija Salomäki

Näyttely – Carita Natunen

PK – Elina Juusela
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AGILITY

TALVEN KOULUTUSRYHMÄT

Ryhmiin haku AgiWebissä (kohdassa ”ilmoittaudu tapahtumiin”) 16.- 23.10. välisenä aikana. Myös
omatoimisesti treenaavat ilmoittautuvat AgiWebissä. Nettiosoite: http://rks.fi/agiWeb/

Alkeisryhmään hakijat ilmoittautuvat suoraan Lindalle hakuaikana osoitteeseen
kennelblackquebecs@gmail.com. Alkeisryhmän yhteistyötesti talviharjoitteluhallilla 25.10. klo 18.

Penturyhmän hakijat ilmoittautuvat suoraan hakuaikana osoitteeseen penturyhma@rks.fi

Ryhmiin valitaan 6 koirakkoa/ ryhmä.

Tiedustelut ryhmistä agility@rks.fi tai 044-5332778.

Talven koulutukset pidetään agilityjaoksen hallilla (Luostarinvahe 1, Rauma).

Halli on vapaassa käytössä aina kun siellä ei ole varauksia. Hallin varauskalenteri löytyy AgiWebistä,
jonka kautta voit varata hallin käyttöösi.

RYHMÄT:

maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai

Mikko, Taru ja Topi
Vaativa ratatreeni

klo 17.30 – 19.30

Katja, Linda, Reija
Alkeisryhmä

(koiran ikä 12kk ->)

klo 18 - 20

Marjo ja Helena
Ratatreeni mölleille

ja kilpaileville

klo 17 - 18.30

Noora ja Terhi
Penturyhmä ja agilityyn

valmistavat taidot

klo 17 - 18.30

Marjo
Hypyt haltuun

klo 17.30–19.00

Anniina ja Tanja
Tekniikkaryhmä

klo 19.30 - 21

Janika ja Maiju
18.30 – 20

Kilpailevat

Liisa, Anne ja Tiina
Helppoa rataharjoittelua

esteet osaaville

klo 18.30 -20.00

Ryhmäläisten tulee olla RKS:n jäseniä. Ryhmäläisillä tulee olla myös Agilityliiton lisenssi (ei pakollinen
pentu- ja alkeisryhmäläisillä).

Reija Savila pitää treenikertoja, jotka kokoontuvat aamupäivisin. Treenien kokoontumiskerrat:’
3.11.   /   14.11.    /   1.12.   /   12.12    /    29.12.
Näihin treenikertoihin ilmoittaudutaan AgiWebissä jokaiseen erikseen. Hinta 10€/kerta.

Juoksuiset nartut saavat harjoitella hallissa juoksuhousut jalassa. Oleskelu hallissa kuitenkin vain
oman suorituksen ajan.
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TALVEN MAKSUT

80€* (marras - joulukuu), 120€ (tammi - maaliskuu)
100€ omatoimitreenaajat (marras - maaliskuu)

Hallin vuokraus omaan käyttöön arkisin ennen klo 16 maksaa 15€/h.
Hallin vuokraus arkisin klo 16 jälkeen ja viikonloput 25€/h.

Treenien pakkasraja – 15 astetta. Pakkasen vuoksi peruuntuneet kerrat hyvitetään maksussa.

EPÄVIRALLISET KISAT

27.11.2016 (Tuomari: Janika Karenmaa)
26.12.2016 (Tuomari: Maiju Valtonen )
5.2.2017 (Tuomari: Tiina Puisto)

MATCH SHOW

Agilityjaos järjestää Match shown omassa treenihallissa lauantaina 3.12.

KESÄN 2017 VIRALLISET KISAT

Merkitse jo kalenteriin!

Kevätkisat 5.-6.6.2017
maanantai 5.6. 3* 3lk (agi+ hyp + agi)
tiistai 6.6. 3 * 1- ja 2-luokat (agi+ hyp + agi)
     Tuomarit: Kari Jalonen ja Marjo Heino

Agipitsi 21.–23.7.2017
perjantai 21.7. 1* 1-3-luokat (agi)
lauantai 22.7. 3* 1-3-luokat (agi, agi, hyp)
sunnuntai 23.7. 2* 1- ja 2-luokat (agi, hyp), 3* 3-luokat (agi, agi, hyp)
     Tuomarit Jari Helin, Markku Kaukinen ja Sari Mikkilä sekä yksi selviää myöhemmin

Syyskisat 9.-10.9.2017
lauantai 9.9. 4* 3-luokat (agi, hyp, agi, hyp)
sunnuntai 10.9. 3* 1-2-luokat (agi, agi, hyp)
     Tuomarit Asko Jokinen ja Salme Mujunen

© Reija Savila
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TOKO

KURSSIT
Tokon monipuoliset kurssit ovat nyt talvitauolla. Tokojaosto kiittää jäseniään hienosti sujuneesta
kurssikesästä ja myös kouluttajille suuren suuri kiitos! Ensi keväänä taas suunnitellaan kesän 2017
tokokurssitarjontaa ja julkaistaan hakuohjeet järjestettäville kursseille. Seuraa ilmoittelua RKS:n
nettisivuilla ja facebookryhmässä. Muistathan myös tokojaoston oman kanavan; RKS tokoharrastajat-
facebookryhmän.

Tokojaosto kaipaa riveihinsä uusia koetoimitsijoita ja liikkeenohjaajia. Jos olet kiinnostut
kuulemaan lisää, ota yhteyttä Taijaan: toko@rks.fi.

SEURAMESTARUUS
RKS:n tokoseuramestaruus ratkottiin 18.9 ja kuluvan vuoden mestari on Elina Juusela ja Tämä on
Geisha ”Diva”.
EVL

TOLLERBAY KAMU KASENIA novascotiannoutaja Vossi Katja 274,5 EVL1

JE M'APPELLE TORRES belgianpaimenkoira, groenendael Pajunen Tuulia 270 EVL1, TK4

HARVAHAMPAAN GO FOR SUCCESS sileäkarvainen noutaja KIVILUOMA EMMI 203 EVL3 RKS

CATANKA I HAVE A DREAM irlanninvesispanieli Lehtinen Saana 186,5 EVL0

VOI

HELLEVILLAN KASTEHELMI vehnäterrieri Niemeläinen Liisa 234,5 VOI2 RKS

AVO

FOOLPROOF IMPRESSIVE EAGLE belgianpaimenkoira, tervueren Vesanen Virpi 310 AVO1, KP RKS

BEAST belgianpaimenkoira, malinois KIVILUOMA EMMI 282 AVO1, KP RKS

MIRA VOM SCHOPPERWEG saksanpaimenkoira Saalasto Päivi 266 AVO1

EVERGREY'S ANSSI saksanpaimenkoira Hyötilä Minna 251,5 AVO2

KVARNTORPET'S SANDMAN sileäkarvainen noutaja Ruis Ismo 183 AVO0

ALO

TÄMÄ ON GEISHA belgianpaimenkoira, malinois Juusela Elina 195 ALO1, KP RKS 2016

RUFFENUFF THINK TWICE pitkäkarvainen collie Satokangas-Taskinen Taru 178 ALO1, TK1

NEROCAS DON JUAN labradorinnoutaja Hara Satu 177,5 ALO1, TK1

VICWAY MUCH LIKE ROMEO shetlanninlammaskoira Laaksonen Riikka 170 ALO1, TK1

MILIISIN LUMINA MC' TUDOR lancashirenkarjakoira Aarikka Tiina 170 ALO1

DOLMARIS RHIANNON pitkäkarvainen collie Naski Anne 169,5 ALO1

WHITE COASTAL LEO berninpaimenkoira Pirhonen Emmi-Lotta 165 ALO1

KILVAN RAUHA mudi Lehtonen Marita 162 ALO1

CANISCOLLIS PRINCESS rottweiler Sirkki Jonna 156 ALO2 RKS

MISKAJASMIN JÄÄHILE suomenlapinkoira Hukka Airi 154,5 ALO2 RKS
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TOKO

TOKORYHMÄ
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.

HAKU TAVOITTEELLISESTI TREENAAVIEN TOKORYHMÄÄN (talvitoko)

RKS:n tokojaos kokoaa rinkiä ns. tavoitteellisesti treenaavista koirakoista talvikaudelle 2016–2017
(marras-maaliskuu). Ryhmään valitaan RKS:n jäsenistä yhteensä enintään 9kpl 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 lähes viikoittainen treenimahdollisuus, Koirakoulu Lunatanin
hallissa, Vermuntilassa. Talvitoko-ryhmä kokoontuu tiistaisin 1.11. alkaen klo 18.00–21.30.
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 23.10 asti lähettämällä tokovastaava Taijalle "Haku talvitokoon"-nimisen
sähköpostin osoitteella toko@rks.fi, vastaten seuraaviin kysymyksiin:

1. Ohjaajan nimi
2. Koiran/koirien rotu+ nimi
3. Koiran/koirien ikä marraskuussa 2016
4. Koiran/koirien kisatausta
5. Ohjaajan kisatausta (monellako koiralla kisannut, koska ja missä luokissa virallisissa tokokokeissa)
6. Mikä on tavoitteesi tokossa tällä koiralla/koirilla?
7. Useammalla koiralla ryhmään hakijat: haetko yhtä treenipaikkaa (vuorottelet koirilla treeniajan
puitteissa) vai jokaiselle koiralle omaa treenipaikkaa (koirakohtainen treeniaika sama kuin yhden
koiran ohjaajilla)?
8. Muuta mitä haluat tuoda tietoon?

Kaikille ryhmään hakeneille ilmoitetaan 30.10 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.
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TOKO

RALLYTOKO
Haku rally-tokoilijoiden omatoimitreeniryhmään

Rally-tokoilijoiden omatoimitreeniryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ajanjaksolla marraskuu-
maaliskuu. Treenit pidetään Lunatanin koirahallilla Vermuntilassa joka kuukauden viimeinen tiistai-ilta
klo 18–21:30. Osallistuminen omatoimitreeniryhmään kustantaa 20e koko kaudelta.

Ryhmään valitaan max. 9 kpl rks:n rally-tokoilijoita (oltava jäsen), jotka ovat valmiita auttamaan
toisia koirakoita omien treeniensä lisäksi. Treeniryhmä suunnittelee itse tapansa toteuttaa kunkin illan
treenit; yhteistä rataharjoittelua/ aikaan sidottu koirakkokohtainen vuoro/ tekniikkatreeniä tietyn
teeman ympärillä/ yms. Ryhmällä ei ole vastuuohjaajaa. Ensisijaisesti ryhmään valitaan 1
koira/ohjaaja, mutta jos vapaita paikkoja jää, voi sama ohjaaja ilmoittaa useammankin koiransa
treeniryhmään (tupla-aika treenata). Ryhmässä treenaaminen ei edellytä kisakokemusta, ryhmään
voi hakea myös harrastuspohjalta.

Rally-tokoilijoiden omatoimitreeniryhmään talvikaudeksi 2016–2017 voit hakea lähettämällä spostia
1.10 - 6.11.2016 osoitteella toko@rks.fi, otsikoksi ”Haku omatoimi rally-toko”

Vastaa spostin viestikentässä seuraaviin kysymyksiin:
ohjaajan nimi:
koiran kutsumanimi:
koiran ikä ja sukupuoli:
missä luokassa kisaat/aiempi kokemus rally-tokosta:
tulevan talvikauden tavoitteesi rally-tokon parissa:

Ryhmään hakeneille ilmoitetaan mukaan mahtumisesta hakuajan umpeuduttua. Tuolloin ryhmä ehtii,
niin halutessaan, vielä ennen varsinaisten treenien alkamista kokoontua/muulla tavoin suunnitella
tulevaa kautta. Yhteydenpitokeinona ryhmäläisten välillä tullaan käyttämään suljettua fb-ryhmää.

kuvat: Tiina Puisto
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TOKO
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JUNNUT
Kiitos kaikille kesän treenaajille! Oli mukava treenata kanssanne kesän ajan eri lajien parissa. Hetki
hengähdetään ja jatketaan talvella agility-treenien voimin. Seuraa tiedoittelua Facebookissa RKS
junnut-ryhmässä sekä nettisivuilla. Sieltä myöhemmin lisätietoa alkavasta agility-ryhmästä. Junior
handler-valmennusryhmä pyörii myöskin talvella n. kerran kuukaudessa. Jos laji kiinnostaa otathan
yhteyttä junnujaoksen vetäjään.

Mukavaa syksyä!

Toivottaa Netta, junnuvastaava

AGILITY EUROPEAN OPEN JUNIOR 2016
Agility European Open Junior 2016 kilpailut järjestettiin 7.-10.7.2016 Slovakiassa. Helena Heino kisasi
kolmen saksanpaimenkoiran Pinkin, Fifin ja Hipun kanssa lasten (8-13 v.) maxi-koirien sarjassa sekä
maxi-joukkuekisassa kahdessa joukkueessa: suomalaisessa Fintastic Four joukkueessa Pinkin ja Fifin
kanssa sekä kansainvälisessä International Large 1 joukkueessa Hipun kanssa.

Helena voitti omassa luokassaan Fifin kanssa hyppyradan ja oli Pinkin kanssa kolmas agilityradalla
sekä toinen yhteistuloksissa. Suomen joukkue Fintastic Four sijoittui kuudenneksi joukkuekilpailussa.

JUNIOREIDEN AGILITY SUOMENMESTARUUSKILPAILUT
Junioreiden Agility Suomenmestaruuskilpailut 2016 järjestettiin 29.–31.7.2016 Keminmaalla. Helena
kisasi neljän saksanpaimenkoiran Sissin, Pinkin, Fifin ja Hipun kanssa lasten (8-13 v.) maxi-koirien
sarjassa. Helena voitti omassa luokassaan Fifin kanssa hyppy- ja agilityradan sekä mestaruuden, Sissi
oli kilpailujen yhteistuloksissa kolmas.

	

	

	

	

	

	

	 © Marjo Heino
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NÄYTTELYT
Värikästä loppusyksyä kaikille RKS:n jäsenille!

Rauma Show 2017 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! Meillä on niin loistava porukka, että näyttelyn järjestäminen
helpottuu vuosi vuodelta. Ensi vuoden näyttelyhän järjestetään 27.–28.5.2017.

Näyttelyjaos on jo jonkin aikaa etsinyt toimistopäällikköä; loistavalla huumorilla varustettu, sukkelalla
ratkaisukyvyllä ja nopeilla jaloilla varustettu Leena Uskali-Leskinen jätti tehtävänsä tänä vuonna.
Leena hoiti toimistopäällikön virkaa vuodesta 2009. Leena on ollut mukana yhdistyksen toiminnassa
25 vuotta, mikä on melkoinen saavutus yhdeltä ihmiseltä. Näyttelyjaos ja näyttelytoimikunta
muistivat Leenaa näyttelyssämme omenapuulla, banaaninkuorilla, ja muulla tarpeellisella tavaralla –
on selvä, että ensi vuonna ikävä tulee. Tähän tehtävään etsimme siis edelleen uutta
toimistopäällikköä. Hänen tulee olla mielellään kehäsihteerikurssin käynyt, ja näyttelysääntöjä
ymmärtävä henkilö, jolla on ne nopeat jalat ja nopea ongelmien ratkaisukyky. Jos tunnistat itsesi
näistä – ota ihmeessä yhteyttä! Tehtävään opastetaan ja autetaan, toimistossa häärii vielä ensi
vuonnakin toimistomestari Mika, jolta saa hyviä vinkkejä.

Näyttelyjaokselle saa lähettää sähköpostitse toiveita kurssitarjonnasta; caritanatunen@gmail.com
osoite sopii tähän tarkoitukseen erinomaisesti. Aloitamme ensi vuoden toimintasuunnittelun
loppuvuodesta.

	

	

	

Best In Show 2016 Rauma Show - pyreneittenkoira Chenespace Tarbésan

© Harri Natunen

© Harri Natunen

© Rami Salonen
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NÄYTTELYT

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 31.12.16 mennessä, ja osoitehan oli
caritanatunen@gmail.com

Kasvattajat ilmoittavat niin ikään  5 parasta tulosta virallisista näyttelyistä. Palkinnon lahjoittaa RKS /
Näyttelyjaos.

KEHÄSIHTEERIKURSSI RAUMALLA
Satakunnan kennelpiiri ry järjestää kehäsihteerikurssin tammikuussa Raumalla:

KEHÄTOIMITSIJAKURSSI 14.-15.1.2017

Paikka: hotelli Best Western Kalliohovi. Kurssin johtaja näyttelyohjaaja Carita Natunen.
Ilmoittautumiset 4.1.2017 menn. kirjallisesti os. Carita Natunen, Vermuntilantie 227, 26930
Vermuntila. tai sähköpostiin. Tiedustelut Carita Natunen, puh. iltaisin 0505313085, tai email
caritanatunen@gmail.com

Osallistumismaksu 50 eur maksetaan tilille FI7744731020086946/ Satakunnan kennelpiiri ry.
Maksukuitti liitetään ilmoittautumisen mukaan. Max 20 hlö. Hotellissa kurssilaisille majoitustarjous,
varaukset 23.12. menn. Mainitse varatessa Satakunnan kennelpiiri ry.

Erinomaisen hyvää joulun odotusta, toivottaa näyttelyjaos Harri ja Carita Natunen	
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VEPE
Ensimmäinen toiminnallinen kesä RKS:n VEPEllä takana. Haluan
kiittää kaikkia innokkaita vepeilijöitä tästä kesästä. Keväällä kun
lähdin pyörittämään tätä toimintaa, en lainkaan tiennyt olisiko
toimintaan tulijoita. Ilokseni kuitenkin heti ensimmäisessä
palaverissa oli jo mukana innostunutta ja toimeliasta väkeä, niin
lähti toiminta hyvin pyörimään.  Kiitos siis myös teille jotka ihan
alussa olitte mukana, vaikka ette sitten erinäisistä syistä
pystyneet jatkamaan harrastusta, ilman teitä homma ei olisi
lähtenyt käyntiin. Kesän mittaan tuli uusia innokkaita harrastajia
ja muutama sisukas sissi pysyi kyydissä keväästä syksyyn.

Suuri kiitos Vilma Sjölundille jonka rannalla saatiin treenata,
kunnes kaupungin kanssa olin saanut hoidettua rantojen lupa-
asiat kuntoon.

Talviaika on VEPEssä hiljaiseloa. Keväällä toiminta lähtee taas
käyntiin. Heti keväällä järjestetään Match Show.

Vuodenvaihteessa astun syrjään VEPE-vastaavan hommasta ja jatkajaksi tulee Tiina Justén.
Toivottavasti VEPE innostus Raumalla jatkuu.

Syysterveisin VEPE-vastaava Iiris Mäki-Jaakkola	

	

PK
Kiitos menneestä kesästä kaikille treenaajille. Maanantaisin ja keskiviikkoisin jatkuu PK:n vuorot

omalla kentällä ja ampumiset suoritetaan klo
18:00–18:30.

Kokeita vuodelle 2017 anotaan
mahdollisuuksien mukaan. Seuraa
tiedottamista nettisivuilta.

PK-jaostolle haetaan uutta vastaavaa. Kaikki
halukkaat voivat ilmiantaa itsensä Elina
Juuselalle.

© Tiia Luomanen
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©Rami Salonen

© Janika Karenmaa

© Janika Karenmaa

© Reija Savila© Noora-Stiina Kekki

© Tiina Puisto


