RAUMAN KÄYTTÖ JA SEURAKOIRAT RY
TOIMINTAKERTOMUS 2017

Yleistä
Vuosi 2017 oli yhdistyksen 49. toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden alussa
310 jäsentä (3 kunniajäsentä, 269 varsinaista jäsentä, 31 perhejäsentä, 7 nuorisojäsentä)
ja vuoden lopussa 375 jäsentä (4 kunniajäsentä, 321 varsinaista jäsentä, 39 perhejäsentä,
11 nuorisojäsentä).
Yhdistys on Suomen Kennelliiton, Satakunnan kennelpiirin, Suomen Palveluskoiraliiton ja
Suomen Agilityliiton jäsen. Yhdistyksen edustajina Satakunnan kennelpiiri ry:ssä, Noora
Mantere (nuorisotoiminnan kouluttaja), Carita Natunen (näyttelyohjaaja) ja Mikko Hakala
(agilityvastaava).
Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 28.2.2017 ravintola Etapissa. Paikalla oli yhteensä
25 osanottajaa, joista 24 oli äänivaltaisia. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marjo
Heino. Erovuoroisista hallituksen jäsenistä valittiin uudelleen Anniina Välttilä, Terhi Hakala
ja Mia Beckingham. Elina Juusela erosi. Hallituksessa edelleen jatkoivat Taija Salomäki,
Katja Äärilä,Timo Lahtinen ja Netta Elomaa. Uutena hallituksen jäsenenä aloitti Jonna
Sirkki. Lisäksi järjestettiin ylimääräinen vuosikokous 21.8.2017 RKS:n majalla. Paikalla oli
35 osallistujaa, joista 34 äänivaltaisia. Kokouksessa päätettiin hallin vuokraamisesta
yhdistyksen käyttöön.
Hallitus
Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa varsinaiseen kokoukseen, minkä lisäksi yhteyttä
pidettiin sähköpostilla ja hallituksen facebook-ryhmässä. Hallituksen varsinaiset jäsenet
olivat (kokouskerrat suluissa): puheenjohtaja Marjo Heino (7), sihteeri ja
varapuheenjohtaja Anniina Välttilä (7), jäsensihteeri Katja Äärilä (6), rahastonhoitaja Mia
Beckingham (5), agilityvastaava Terhi Hakala (6), junnuvastaava Netta Elomaa (1),
pk-vastaava Jonna Sirkki (4), tokovastaava Taija Salomäki (6). Kalustonhoitaja Timo
Lahtinen (1) erosi kesken kauden ja tilalle hallitukseen valittiin ylimääräisessä
vuosikokouksessa valittiin Tiina Puisto (6). Lisäksi hallituksen ulkopuolelta kokouksiin
kutsuttiin näyttelyvastaava Carita Natunen (3) ja vepevastaava Tiina Justén (1).
Maja, kenttä ja kalusto
Majan siivoustalkoot pidettiin keväällä hallituksen voimin. Majan salin ja toimiston kaapit
uusittiin avohyllyiksi.
Ruohonleikkuusta ulkokaudella vastasivat pääasiassa Ilkka Sten, Tiina Puisto ja Anja
Alanen.
Majan huussia kunnostettiin. Majan viereinen ulkovarasto kunnostettiin.

Tiedotus ja julkaisutoiminta
Jäsenistölle on toimintavuoden aikana tehty kaksi sähköistä tiedotetta; kevättiedote sekä
syystiedote. Tiedotteet julkaistiin yhdistyksen internetsivuilla ja facebook-sivulla.
Yhdistyksen tapahtumista on tiedotettu Raumalaisen yhdistyspalstalla.
Jaostot hoitavat lehti-ilmoitukset itsenäisesti. Lisäksi toiminnasta on ilmoitettu yhdistyksen
facebook-sivulla ja jaostojen omissa facebook-ryhmissä. Internet-sivujen päivittämisestä
vastaa pääsääntöisesti Mikko Hakala. Jaostot päivittävät sivuilta oman osuutensa.

Yhteinen toiminta
Kevätkauden avajaiset järjestettiin omalla Susivuoren kentällä 29.4.2017. Tapahtuman
pääpaino oli lajinäytöksissä. Paikalla oli myös buffetti. Kaikki jaostot osallistuivat avajaisten
järjestelyihin ja talkoisiin etukäteen ja paikanpäällä.
Lisäksi jaostot ovat järjestäneet lukuisia tapahtumia, kokeita ja koulutuksia omana
toimintanaan.

Luonnetestit
Luonnetesti järjestettiin 2. - 3.9.2017 kaksipäiväisenä. Testi oli täynnä eli molempina
päivinä testattiin 10 koirakkoa. Tuomareina oli Jorma Lankinen ja Sirpa Heilä,
ylitoimitsijana ja ratamestarina Jorma Tikkanen, sekä ilmoittautumisten vastaanotto ja
testin sihteerinä Mirja Elkomaa-Tikkanen.

Agilityjaos
Koulutus
Talvikauden agilityharjoituksia pidettiin alkuvuodesta 2017 Isometsäntiellä sijaitsevassa
vuokrahallissa “Hukkasuulissa”. Harjoituksiin osallistui 43 koirakkoa.
Kesäkausi (touko-lokakuu) harjoiteltiin Susivuoren kentällä. Koulutuksiin osallistui
65 koirakkoa. Ohjattuja harjoituksia pidettiin lähes joka arkipäivä. Ryhmiä on vuoden
aikana pidetty 13 koulutusohjaajan voimin.
Agilityjaoksen järjestämät kurssit:
15.5. ja 29.5. Marko Mäkelä (osallistujia 18 + 19) sekä 14.6. Reetta Pirttikoski (osallistujia
12)

Kilpailut

5. - 6.6. järjestettiin agilityn iltakisat. Startteja yhteensä 258 kappaletta
21. - 27.7. järjestettiin "Agipitsi" -nimellä kulkeva agilitytapahtuma. Startteja oli viikonlopun
aikana yhteensä 1062 kappaletta.
9. - 10.9. järjestettiin syyskisat, jotka olivat samalla seuranmestaruuskisat. Startteja oli
yhteensä 249 kappaletta.
Virallisten kisojen startteja oli yhteensä 1569 kpl.
RKS:n seuramestarit 2017
Maxi
1. Helena Heino & sakpai Hippu
2. Helena Heino & sakpai Pink
3. Helena Heino & sakpai Fifi
Medi
1. Mikko Hakala & espves Flippi
2. Liisa Niemeläinen & vehter Kiia
3. Emma Beckingham & lagrom Zara
Mini
1. Tanja Pitkänen & espves Ebba
2. Maiju Valtonen & phalen Frey
3. Tiina Puisto & kääsna Dex

Epävirallisia agilitykilpailuja järjestettiin vuoden aikana neljästi.
Agilityn halli SM-kisoihin Vantaalla tammikuussa osallistui 3 koirakkoa. Janika Karenmaa
ja borcol Ross sijoittuivat seitsemänneksi.
SM-kisoihin kesäkuussa Nastolassa  osallistui 11 koirakkoa. Yksilökisan finaaliin pääsi 4
kisaajaa. Janika Karenmaa ja borcol Ross sijoittuivat kuudenneksi.
SM-kisojen joukkuekilpailussa RKS:a edusti seuraavat joukkueet:
MINIT:
Anniina Välttilä ja parson Lumo
Mari Lehtimäki ja parson Topi
Maiju Valtonen ja phalen Frey
Mari Lehtimäki ja jakcru Tyyne

MEDIT:
Terhi Hakala ja espves Älli
Mikko Hakala ja espves Flippi
Taru Mäkinen ja espves Naga
Anniina Välttilä ja parson Masteri
MAXIT
Janika Karenmaa ja borcol Ross
Mia Koivisto ja borcol Bolt
Mia Koivisto ja borcol Wuki
Janika Karenmaa ja borcol Ira
Satakunnan piirinmestaruuskilpailuissa Porissa syyskuussa mini-luokassa Mari Lehtimäki
ja jackru Tyyne sijoittuivat toiseksi ja Tanja Pitkäsen ja espves Ebba kolmanneksi.
Maxi-luokassa ja Markus Raitanen borcol Ira sijoittuivat kolmanneksi.
Joukkuekilpailussa saavutettiin neljä mitalisijaa.
MINI
PiirM1
Mari Lehtimäki ja jackrus Tyyne, Anniina Aho ja parson Lumo, Tanja Pitkänen ja espves
Ebba, Mari Lehtimäki ja parson Topi
MEDI
PiirM2
Anniina Aho ja parson Masteri, Taru Mäkinen ja espves Zip, Terhi Hakala ja espves Älli,
Terhi Hakala ja espves Flippi.
MAXI
PiirM1
Janika Karenmaa ja borcol Bolt, Markus Raitanen ja borcol Ira, Mia Koivisto ja borcol
Pingu, Janika Karenmaa ja borcol Ross.
PiirM 2
Helena Heino ja sakpai Hippu, Helena Heino ja sakpai Pink, Heli Räsänen ja borcol Kip,
Helena Heino ja sakpai Fifi.
Maajoukkuekarsinnoissa heinäkuussa Turussa seuraa edustivat Terhi Hakala ja espves
Älli, Maiju Valtonen ja phalen Frey, Janika Karenmaa ja borcol Ross.

Helena Heino edusti sakpai Pinkin, Fifin ja Hipun kanssa nuorten SM-kisoissa
maaliskuussa kuopiossa, EOJ kisoissa heinäkuussa Luxemburgissa ja
saksanpaimenkoirien MM-kisoissa lokakuussa Hollannissa.
Rikhard Heino ja sakpai "Sissi" Sensen Mann Larissa edustivat RKS:a paragility
SM-kisoissa maaliskuussa Kuopiossa.
Muuta
Agilitykouluttajat pitivät suunnittelupalavereja kesän ja talven koulutuksista kaksi kertaa.
Kisojen järjestämisestä pidettiin palavereja kisatoimikunnan kesken kolme kertaa.
Seuran yleiskokouksessa 21.8. agilityjaos sai luvan vuokrata Eurajoella sijaitsevan agilityn
kisamitat täyttävän hallin ja hankkia sinne keinonurmen. Hallitoimikunta ja elokuussa
perustettu agilitytoimikunta ovat kokouksissaan suunnitelleet hallin toimintaa.
Agilitytoimikunnan kokouksia pidettiin syksyn aikana 3. Halli on vuokrattu 5 vuodeksi.
Hallin vuokrasopimus on allekirjoitettu 5.9.2017.
Pikkujoulut pidettiin 25.11. Lahdenvainiossa. Osallistujia oli 16.
Agilityn kisatöissä talkootunteja kertyi harrastajille yhteensä 1580, tähän on laskettu vain
kisapäivinä tapahtunut talkootyö. Talkootyötä kisojen ulkopuolella on tehty useita satoja
tunteja monien henkilöiden toimesta.
Agilityjaos osallistui Rauma shown talkootöihin osallistumalla rokotustarkastuksiin ja
toimistotyöhön.
Agisählyporukka osallistui Agisähly- turnaukseen Kirkkonummella joulukuussa, joukkue
sijoittui turnauksessa kolmanneksi.
Lokakuussa Unajan koulun toimintapäivässä 10 koirakkoa osallistui agilitynäytökseen.
Kalustoa päivitetty.

Junnujaos
Junnuille järjestettiin toukokuusta syyskuun loppuun kerran viikossa treenejä (heinäkuu
taukoa) perjantaisin. Junnut kokeilivat eri lajeja kuten agility, toko, vesipelastus, rallytoko ja
junior handler. Lisäksi junnut kävivät kimppalenkeillä. Treenejä veti pääasiassa
jaostovastaava Netta Elomaa, apunaan Elisa Haatainen, Viivi Lehtinen, Laura Rantanen ja
Emma Beckingham.
Junnut osallistuivat toukokuussa näyttelyn järjestämiseen. Junnut hoitivat kehähuoltoa.
Ahkeria junnuja oli töissä 12.
Junior handler- treenejä järjestettin kerran kuukaudessa. Talvella junnut harjoittelivat
Lunatanin hallilla Vermuntilassa ja muina aikoina RKS:n kentällä. Ryhmään kuului

seitsemän nuorta, joista muutama kilpailee lajissa erittäin aktiivisesti ja osa hieman
harvemmin. Ryhmän treenit on vetänyt koko vuoden ajan jaostovastaava Netta Elomaa.
Junior handler -ryhmän nuoret ovat pärjänneet hyvin virallisissa junior handler- kilpailuissa.
Emma Beckingham voitti SM-osakilpailun Eckerössä ja pääsi kilpailemaan SM-finaaliin,
sijoittuen kymmenen parhaan joukkoon. Satakunnan piirinmestaruus kilpailussa Emma
Beckingham sijoittui kolmanneksi ja Laura Rantanen neljänneksi. Ryhmän nuoret ovat
myös saavuttaneet muita erittäin hyviä sijoituksia.

Palveluskoirajaos
Pk-treenit pyörivät alkuvuonna pienryhmässä koirakoulu Lunatanin hallissa Vermuntilassa
maanantaisin-iltaisin.
Huhtikuussa treenit jatkuivat maanantai- ja keskiviikko iltaisin RKS:n omalla kentällä
Susivuoressa. Treenit sisälsivät myös mahdollisuuden ampumiseen.
Jaos järjesti kaksi Esa Tapion koulutusta, toinen oli maaliskuussa ja toinen kesäkuussa.
Marraskuussa järjestettiin yhdessä TOKO-jaoksen kanssa Jari Kantoluodon koulutus
Lunatanin hallilla.
Pk-jaos osallistui avajaisten järjestämiseen ja oli mukana lajinäytöksessä.
Rauma Showssa jaoksen vastuulla oli kahviosta huolehtiminen.
Syyskuussa jäjestettiin BH-koe Susivuoren kentällä. Koetta edelsi 10 kerran BH-kurssi
maanantaisin ja keskiviikkoisin, kokeeseen osallistuville koirakoille. Kokeesta pääsi kaikki
yhdistyksen jäsenet läpi.

Tokojaos
Toukokuussa alkoivat kurssimuotoiset-ryhmät kerran viikossa iltaisin omalla kentällä.
Ryhmiä olivat pennut, perustottelevaisuusryhmä, alokkaaseen tähtäävät ja kilpailevat.
Ryhmäkoko oli maksimissaan 10 koirakkoa.
Kesätauon jälkeen (elokuussa) kurssit jatkuivat uudelleen. Samat kurssimuotoiset- ryhmät
jatkoivat, joita järjestettiin keväällä. Ryhmäkohtaisissa osallistujamäärissä ei ollut suurta
eroa verrattuna kevään koulutuksiin.
Marraskuusta alkaen järjestettiin tavoitteellisesti, mutta omatoimisesti yhdessä tokoa
treenaaville treenitila viikoittaiselle harjoittelulle talvikaudeksi. Treenit jatkuvat aina
seuraavan vuoden maaliskuuhun asti. Treenit pidetään Vermuntilassa, Lunatanin hallissa.
Koirakoita on mukana 9.
Virallisia tokokokeita järjestettiin 2 kpl. 8.7. kokeeseen osallistui 23 koirakkoa. 16.9.
kokeeseen osallistui 21 koirakko. Syyskuun koe oli myös seuramestaruuskoe. Vuoden
2017 seuramestari on Heidi Rismala ja hovawart Karoonan Siida ”Mörkö”.

Osallistuttiin tokon piirimestaruuksiin 13.8. Ulvilassa. Joukkueeseen kuuluivat Heidi
Rismala ja hovawart ”Mörko”, Lea Törmä ja hovawart ”Musti” sekä Jonna Helasmo ja
saksanpaimenkoira ”Jätkä”.
11.11.2017 järjestettiin jaoston pikkujoulut / halloweenit Sammulassa Narvijärjellä.
Osallistujia oli 9 henkilöä.
25. - 26.11. järjestettiin Jari Kantoluodon koulutus yhdessä PK:n jaoston kanssa.

Rally-Toko
Susivuoren koulutuskentän kesäkauden avajaisiin järjestettiin rally-tokonäytös. Ohjatut
kurssimuotoiset koulutukset kentällä alkoivat toukokuussa ja kesän / syksyn aikana
järjestettiin rally-tokon alkeiskurssi, kolme jatkokurssia, seuramestaruuskisaan valmistava
kurssi sekä muiden lajien harrastajille suunnattu rally-toko ABC-kurssi lajiin
”sisäänpääsemiseksi”.
Syksyn aikana koottiin ryhmä tavoitteellisia omatoimisia rally-tokoilijoita (12kpl), joille on
varattu viikoittainen treenivuoro RKS:n hallista Eurajoelta aina tammikuusta 2018
huhtikuun loppuun asti. Ryhmä kokoontui treenien suunnittelupalaverin muodossa kerran
joulukuussa ja ryhmän käyttöön on luotu oma suljettu fb-ryhmä. Ryhmässä treenaaminen
edellyttää käytettävissä oloa edustamaan RKS:ä piirimestaruus- / SM-kisoissa
mahdollisuuksien mukaan.
Syyskuussa järjestettiin ensimmäinen virallinen rally-tokokisa, joka oli samalla myös
seuramestaruuskisa. Osallistujia Superviikonlopun rally-tokokisaan 17.9. oli 60 ja heistä
RKS:ä edusti 14. Vuoden 2017 seuramestari on Miia Hellsten ja espanjanvesikoira ”Ansa”,
Nadador Café Dulce.
Satakunnan ensimmäiseen rally-tokon piirimestaruuskisaan Ikaalisiin 27.8. lähetettiin
joukkue, joka saavutti heti pronssia. Joukkueessa edustivat alokasluokassa Liisa
Niemeläinen ja espanjavesikoira ”Maisa” (Nadador Hembra Hijuela), avoimessa luokassa
Lea Törmä ja hovawart ”Musti” (Milahow Nimbuc) ja Reija Savila ja australianpaimenkoira
”Rufus” (Empathica’s Wishmaster), mestariluokassa Liisa Niemeläinen ja vehnäterrieri
”Kiia” (Hellevillan Kastehelmi) sekä Miia Hellsten ja espanjanvesikoira ”Ansa” (Nadador
Café Dulce). Yksilökisassa piirimestaruushopeaa saavuttivat Miia Hellsten ja ”Ansa”.
Suomenmestaruuskisoissa Seinäjoella 19.8. edustivat yksilökisassa Miia Hellsten ja
espanjanvesikoira ”Ansa” saavuttaen SM4 tuloksen.
Lisäksi epävirallisessa SM-joukkuekisassa hovawarttien joukkueessa Lea Törmä kisasi
”Mustin” kanssa saaden hyväksytyn tuloksen alokasluokasta.
Tiedotettiin jaoston rally-tokoon liittyvistä asioista koko seuran nettisivuilla ja fb-ryhmässä
sekä tarjottiin "matalankynnyksen" treeniseuran kutsumis / tiedustelu yms. alusta "RKS
Rallya Koiramaisessa Seurassa"-fb ryhmän muodossa.

Näyttelyjaos
Näyttelyjaos on kokoontunut vuoden 2017 aikana 3 kertaa, joista yksi oli myös
koulutustilaisuus kaikille RKS:n jaostovastaaville. 1.2. Pekka Teini piti koulutuksen
hankalista asiakastilanteista. Osallistujia koulutukseen oli yhteensä 5 henkilöä.
Näyttelyjaoksen jäsenten toiminta Rauma Show kansallisessa koiranäyttelyssä:
Harri Natunen, näyttelytoimikunnan puheenjohtaja, Carita Natunen, näyttelyn sihteeri.
Näyttelyssä RKS:n yhteyshenkilönä toimi Marjo Heino. Näyttelyn ulkopuolella jaoksen
puheenjohtajan työtunnit n. 100 h/vuosi, toimistopäällikön työtunnit n. 200 h/vuosi,
sihteerin työtunnit n. 500 h/vuosi. Näyttely järjestettiin 27.-28.5. Lähdepellon
urheilualueella.
Tuomarisihteeri ja toimistopäällikkö hankittiin seuran ulkopuolelta.
Näyttelyjaoksen muu toiminta
Carita Natunen osallistui KoiraExpoon 4.-5.2. Vantaalla, järjestäjänä Suomen Kennelliitto
ry.
4.4. järjestettiin jaostovastaaville infotilaisuus näyttelyn tilanteesta; osallistujia 4 henkilöä,
joista 1 näyttelyjaoksesta ja 3 yhdistyksen jäsentä.
Suunniteltiin vuoden 2018 näyttelyä elokuusta alkaen.

VEPE-jaos
Järjestettiin Match Show 12.3. Vermuntilassa, Lunatanin hallissa.
Susivuoren koulutuskentän kesäkauden avajaisiin järjestettiin pienimuotoinen vepenäytös.
Treenit alkoivat 11.6. Vilokarissa. Kesän aikana oli 24 treeniä. Kesä 2017 oli erittäin
tuulinen ja kylmä. Viimeiset treenit saatiin pidettyä 28.8, koska vesi viilentyi todella
nopeasti.
Treeneissä oli keskimäärin 5 kävijää. Saatiin muutama uusi innokas harrastaja mukaan ja
pidettiin tutustumiskerta RKS:n junnuille.
Vesipelastus kokeisiin kesän aikana osallistui tuloksilla:
Marjo Heino ja saksanpaimenkoira “Pink” Nexocan Fuxia 3xVOI1 -> FI VPVA
Virpi Niemi ja labradorinnoutaja “Toro” Kaukopartion Uimonen 1xVOI1
Helena Heino ja saksanpaimenkoira “Hippu” Nexocan Halo SOVE1, 2xALO1, AVO3
Kaija Laihonen ja pumi “Fontos” Karvakorvan Eversti SOVE1
Reija Savila ja australianpaimenkoira “Rufus” Empathica's Wishmaster SOVE1
Tiina Justen ja suursnautseri “Topi” Landebang Aikamoinen SOVE1

