
TOIMINTASUUNNITELMA 2018 

 

Yleistä 

Vuosi 2018 on seuran 50. toimintavuosi. Yhdistys täyttää 50 vuotta ja sen kunniaksi 
järjestetään juhlat syksyllä. 

Kauden avajaiset pyritään järjestämään keväällä. Jatketaan koko jäsenistölle tarkoitettuja 
yhteisiä tapaamisia erilaisten koiraharrastukseen liittyvien teemojen parissa. Pyritään 
saamaan uusia harrastajia mukaan toimintaan eri lajeihin, myös peruskursseille ilman 
kilpailullisia tavoitteita. Hyödynnetään mahdollisimman paljon myös uutta Eurajoella 
sijaitsevaa hallia.   

Rauman Evidensia myöntää myös vuonna 2018 RKS:n jäsenille -10% alennuksen klinikan 
palveluista, tarvikkeista ja ruoasta. Alennuskortin voi noutaa klinikalta. Alennus on 
voimassa vuoden 2018 loppuun. 

Yhdistys osallistuu Rauman Shown 2018 järjestämiseen. 

  

Luonnetestit 2018 

Vuoden 2018 testi järjestetään syyskuussa eli 22. - 23.9. Tuomarit ovat samat kuin vuonna 
2017, eli Jorma Lankinen ja Sirpa Heilä. 

 

Tiedotus 

Jäsenistölle julkaistaan kevättiedote ja syystiedote sähköisesti yhdistyksen internetsivuilla. 
Yhdistyksen nettisivut pidetään ajan tasalla. Yhdistyksen sivuilla ei julkaista yritysten 
ilmoituksia (koskee myös facebook-sivua). Poikkeuksena voidaan julkaista facebookissa 
agilityharrastajien ryhmässä seuran omissa tiloissa pidettävien tapahtumien mainoksia. 
Raumalainen ja nettisivut on edelleen yhdistyksemme tiedotuskanava.  

  

Maja, kenttä ja kalusto  

Keväällä pidetään majan ja kentän siivoustalkoot. 
Kentälle laitetaan resurssien mukaan kohtuullisin kustannuksin salaojaputki, jotta majan 
edustan märin paikka saadaan kuivaksi. Selvitetään Ravakka-rahoituksen mahdollisuutta 
isompien hankkeiden osalta.  
 
Kartoitetaan majan kuntoa ja nurmikenttää kunnostetaan resurssien mukaan. 
 
 
 



Agilityjaos 

Talvikauden agilityharjoitukset pidetään Eurajoella sijaitsevassa agijaoksen vuokraamassa 
viralliset kisamitat täyttävässä “ Rauman Koirahallissa”. 

Kesäkauden agilityharjoitukset pidetään Eurajoen hallissa ja Susivuoren koirakentällä.  

Epävirallisia kilpailuja järjestetään vuoden aikana vähintään neljät. Oman seuran jäsenille 
tarkoitettuja kisanomaisia harjoituksia järjestetään vuoden aikana vähintään neljät.  

Virallisia kilpailutapahtumia järjestetään 7 kpl:  

*  3.- 4.2.2018 

*  21. -22.4.2018 

* 4- 5 .6.2018 

* 20.- 22.7.2018  

* 8.- 9.9.2018 piirinmestaruuskisat, yksilö.- ja joukkuekilpailu, seuranmestaruuskisa 

*27.-28.10.2018 

* 8.-9.12.2018 

Järjestetään ratamestari- ja agilityn koetoimitsijakurssi 17.-18.2.2018. 

Harrastajainfoja ja luentoja pidetään tarpeen mukaan. Esteitä kunnostetaan uusien 
agilitysääntöjen mukaisiksi. Halliin hankitaan 3. estesarja, jos tarvittavat varat saadaan 
kerättyä. 

Lähetetään harrastajia toimihenkilö - ja koulutusohjaajakursseille. Järjestetään 
koulutusohjaajille ulkopuolisia kouluttajia kouluttamaan.  

Järjestetään mätsäreitä mikäli innokkaita järjestäjiä löytyy.  

Agilityohjaajille järjestetään fysiikkatreenit, mikäli tarpeeksi osallistujia löytyy. Kursseista, 
koulutuksista ja leireistä lisätietoja RKS:n nettisivuilta: http://rks.fi Agilityleirin järjestäminen 
kesä/syksyn 2018 aikana.  

Tuetaan  jäsenten arvokisoihin osallistumisia “ Agilityn pelisäännöissä” mainittujen 
periaatteiden mukaisesti.Säännöt löytyvät seuran nettisivuilta.  

http://rks.fi/agility/RKSAgilitynpelisäännöt.pdf 

Varainhankintaa suoritetaan kakkumyyjäisillä ja erilaisten tuotteiden myynnillä. 
Sponsoreita hankitaan aktiivisesti hallin kulujen kattamiseksi. 

Harrastajille tiedotetaan ajankohtaisista asioista sähköpostilla, agiharrastajien fb-sivulla ja 
seuran nettisivuilla. Yrittäjät saavat mainostaa Rauman Koirahallissa pidettäviä 
koulutuksiaan agiharrastajien fb-ryhmässä ja Rauman Koirahallin fb-sivulla.  

 



Junnujaos 

Junnuille on tarkoitus järjestää ohjelmaa kesäkaudella (toukokuu-kesäkuu sekä 
elokuu-syyskuu). Treeneissä on tarkoitus kokeilla edellisten vuosien tapaan eri lajeja sekä 
käydä kimppalenkeillä. Painotus agilityssä,tokossa,rallytokossa ja junior handlerissa. 
Nämä osoittautuivat junnujen omassa facebook ryhmässä eniten kiinnostusta, kun 
kartoitettiin millaista ohjelmaa junnut itse haluavat ensi kesäksi. 

Junior handler-treenejä yritetään järjestää talvikaudella kerran kuukaudessa RKS:n 
agilityjaoksen uudessa hallissa. Keväällä kartoitetaan tilanne ryhmäläisiltä, kuinka paljon 
he haluavat treenejä jatkossa. Mahdollisesti kysytään ulkopuolista vierailijaa kouluttamaan 
ryhmäämme. Treenit järjestetään keväällä RKS:n kentällä.  

Mahdollisia muita päiväkoulutuksia junnuille tullaan järjestämään heitä kiinnostavista 
lajeista. Näihin tarkoitus pyytää ulkopuolisia kouluttajia. 

 

Palveluskoirajaos 

Kesäkaudella PK-jaos  treenaa Susivuoren koirakentällä maanantaisin ja keskiviikkoisin. 
Talvikauden treenejä pyritään järjestämään resurssien mukaan. Harrasteinfoja pidetään 
tarvittaessa Koulutuksia ja luentoja pidetään mahdollisuuksien mukaan Ulkopuolisia 
kouluttajia hankitaan tarpeen mukaan. Tarpeen vaatiessa lähetetään harrastajia 
toimihenkilö- ja koulutusohjaajakurssille Jaos osallistuu kevätkauden avajaisten 
järjestämiseen Kokeita pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan. Vanhoja esteitä 
ja kalustoa kunnostetaan ja uusia hankitaan tarpeen mukaan. 

Koetoimitsijakurssi järjestetään 10.2.2018 RKS:n koirahallilla. 

 

Tokojaos 

Kesän ohjatut koulutukset alkavat perinteisesti Vapun jälkeen. Tiistai- ja torstai-illat on 
varattu TOKOa harrastaville. Ohjattuja koulutuksia järjestetään touko-kesäkuussa sekä 
elo-syyskuussa. Talvikautena jatketaan harjoittelua omatoimisesti, mutta yhdessä tokoa 
treenaavien tavoitteellisen (kisaavat/kisoihin tähtäävät) tokoryhmän muodossa.  

Ulkopuolinen tokokoulutuspäivä/viikonloppu on suunnitteilla.  

Virallisia tokokokeita järjestetään syyskuussa 1kpl ( seuramestaruus). Lisäksi järjestetään 
möllitokokoe/kokeita tarpeen mukaan.  

Pyritään osallistumaan joukkueena SM-kisoihin ja piirimestaruuskisoihin. 
SM-kisajoukkueeseen hakeneille järjestetään yhteisiä treenihetkiä.  

 

Rally-Toko 

Järjestetään rally-tokon alkeiskurssi helmikuussa RKS:n hallissa Eurajoella. 



Kesäkautena ohjattuja rally-tokokursseja järjestetään RKS:n kentällä touko-kesäkuussa 
sekä elo-syyskuussa tiistai ja/tai torstai-iltaisin. Lisäksi tavoitteellisille omatoimitreenaajille 
perustetaan oma ryhmä, joka kokoontuu kesäkautena kentällä viikoittain ja talvikautena 
ryhmälle varataan oma harjoitusvuoro hallista.  
 
Ulkopuolinen rally-toko koulutuspäivä järjestetään maaliskuussa RKS:n hallissa. Jaana 
Karppinen tulee 11.3 pitämään koko päivän koulutuksen, joka on suunnattu ensisijaisesti 
RKS:n jäsenille. 
 
Virallisia rally-tokokisoja järjestetään 3kpl; maaliskuussa 10.3 tuplakisat hallissa Eurajoella 
(tuomarina Jaana Karppinen, jäsenten ilmoittautumisaika alkaa 16.2)  ja syyskuussa yksi 
kisa ulkokentällä, joka on myös seuramestaruuskilpailu.  
 
Pyritään lähettämään seuraamme edustavia yksilökisaajia/joukkue piirimestaruuskisoihin 
sekä  SM-kisoihin.  
 
Pyritään aktivoimaan jäsenistöä osallistumaan toimihenkilö yms. kursseille. Pidetään 
seuramme kaikille rally-tokoharrastajille suunnattu "RKS rallya koiramaisessa seurassa" 
-fb ryhmä aktiivisena ja "matalankynnyksen" tiedottamis- yms. alustana, unohtamatta 
seuran netti- ja muita fb-sivuja. 
 

Näyttelyjaos 

Näyttelyjaos järjestää mahdollisuuksien mukaan näyttelykoulutusta ja kursseja. 
Näyttelykoulutus tulossa halliin syyskuussa. Koulutukseen tarvitaan lisää ohjaajia ja tiloja. 
Tarvittaessa järjestetään näyttelymatkoja.  

Näyttelyjaos osallistuu Rauma Show näyttelytoimikunnan toimintaan. Vuoden 2018 
näyttelyn toimikunnassa edustajat ovat Harri Natunen, näyttelytoimikunnan puheenjohtaja, 
ja Carita Natunen, näyttelyn sihteeri.  Toimistopäällikön paikka on RKS:n osalta auki, 
näyttelyn ajaksi tulevat toimistopäällikkö ja tuomarisihteeri yhdistyksen ulkopuolelta. 
Näyttely järjestetään Lähdepellon Urheilualueella 26.-27.5.2018, yhdessä Rauman 
Maalaiskunnan Metsästäjien, Rauman Ympäristön Urheilumetsästäjien, Rauman Seudun 
Erämiesten ja Rauman Metsästysseuran kanssa. Järjestäville seuroille järjestetään 
infotilaisuus 14.5. näyttelyalueella, jonne kaikkien seurojen jäsenet ja jaostovastaavat ovat 
tervetulleita keskustelemaan näyttelyn järjestämisestä ja siihen liittyvistä yksityiskohdista. 
Tilaisuudessa käydään läpi myös turvallisuusasioita.  

Näyttelyjaos järjestää toimistossa työskenteleville sekä jaostovastaaville oman palaverin 
kevään aikana, jossa sovitaan työtehtävistä.  

Osallistutaan KoiraExpoon. Osallistutaan jaostovastaavan mahdollisen MV tai EUV 
matkan kuluihin. Tuetaan arvokisoissa palkittuja jäseniä.  

Muutetaan vuoden näyttelykoirasääntöjä niin, että koiran kaikkien omistajien on oltava 
RKS:n jäseniä ja koiran asua jäsenen taloudessa. 
 



Aloitetaan 25.2. ryhmänäyttelyn -19 valmistelut. Myös Rauma Shown -19 valmistelut 
aloitetaan. 
 
VEPEjaos 
Vepevastaavana jatkaa Tiina Justen.  

Rantana toimii edelleen Vilokari ja maanpäännokka on jaoksen käytössä noin kerran 
viikossa. 

Hankintoina tulossa pelastuspuku ja mahdollisesti uusi vene. 

Match Show järjestetään maaliskuussa ja suunnitteilla mahdollisesti yksi tämän lisäksi 
(keväällä). 

Esitetään vuosikokouksessa vuoden vepekoirakilpailua vuodesta 2018 eteenpäin. 


