RAUMAN KÄYTTÖ- JA SEURAKOIRAT RY

TIEDOTE – KEVÄT 2018

SISÄLLYS
HALLITUS 2018___________________________________________________________________________________________ 3
YLEISTÄ TIEDOTETTAVAA _____________________________________________ 4
RAHASTONHOITAJAN TERVEISET _____________________________________ 5
UUSIEN HALLITUSLAISTEN ESITTELY _________________________________ 6
AGILITY ___________________________________________________________________ 8
TOKO/RALLYTOKO

11

JUNNUT _________________________________________________________________ 13
NÄYTTELYT

14

VEPE _____________________________________________________________________ 15
PK ________________________________________________________________________ 16

HUOM! MUISTATHAN ILMOITTAA MUUTTUNEET YHTEYSTIETOSI
OSOITTEESEEN JASENSIHTEERI@RKS.FI
YHDISTYKSEN JÄSENHAKEMUKSEN VOIT JÄTTÄÄ TÄTÄ KAUTTA:
RKS.FI/JASENHAKEMUS

©Tiina Puisto

kannen kuva ©: Tiina Puisto

RAUMAN KÄYTTÖ- JA SEURAKOIRAT RY

RAUMAN KÄYTTÖ- JA SEURAKOIRAT RY

HALLITUS 2018
Puheenjohtaja – Pasi Savila / puheenjohtaja@rks.fi
Varapuheenjohtaja – Terhi Hakala / agility@rks.fi
Sihteeri – Anniina Välttilä / sihteeri@rks.fi
Jäsensihteeri – Elisa Haatainen / jasensihteeri@rks.fi
Rahastonhoitaja - Mia Beckingham / rahastonhoitaja@rks.fi
Agility – Tiina Puisto + Terhi Hakala / agility@rks.fi
Junnut – Emma Beckingham / beckingham.emma@gmail.com
Toko – Lea Törmä / 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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YLEISTÄ TIEDOTETTAVAA

Majan siivous ja risutalkoot 7.5. kello 17.00 alkaen, tule kun ehdit!
Talkoolaisille makkaraa ja virvokkeita.

Rauman Käyttö- ja Seurakoirien 50v juhlat JuhlaTallbossa 20.10.2018.
Lisätietoja myöhemmin.
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RAHASTONHOITAJAN
TERVEISET
Hankintoja yhdistyksen nimiin saa tehdä ainoastaan jaostovastaavan ja/tai puheenjohtajan
suostumuksella.
Hankinnat maksetaan ensin itse, jonka jälkeen toimitetaan kululasku rahastonhoitajalle
s-postilla: rahastonhoitaja(at)rks.fi tai osoitteeseen:
Rauman Käyttö- ja Seurakoirat ry
Nummitie 6
26510 Rauma
Kululaskulla tulee olla seuraavat tiedot:
Maksaja (mikä jaos maksaa)
Maksun hyväksyjä
Maksun saajan nimi
Maksun saajan pankkitilinumero (IBAN-muodossa)
Selite/syy (mihin tarkoitukseen ostos on hankittu esim. 3/18 Epikset, buffet-tarvikkeet)
Maksettava summa
Lisäksi kululaskuun tulee liittää selkeät kopiot kuiteista (tai alkuperäiset kuitit)
Yhteistyöterveisin
Mia Beckingham
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UUSIEN HALLITUSLAISTEN
ESITTELY
TOKOVASTAAVA
Uusi tokovastaava esittäytyy eli olen Lea ja minut voi bongata
hallilta ja kentältä blondin hovawartin, Mustin, kanssa. Harrastellaan
Mustin kanssa mm. tokoa ja rally-tokoa, ja näiden varjolla RKS:n
hallitukseenkin eksyin. Lajivalikoimaan kuuluu myös agility, vepe ja
Nose Work, eikä meitä ole kovin vaikeaa houkutella mukaan uusiin
mielenkiintoisiin juttuihin.
Tokojaos on pieni mutta pippurinen. Kursseja, koulutuksia sekä kokeita
ja kisoja järjestetään harrastajien toiveiden mukaan. Jos jollain on
ajatuksia uusista kursseista tai haluaisi jonkun tietyn kouluttajan
meitä kouluttamaan, minulle saa, voi ja pitää esittää ideoita.
Yritetään sitten yhdessä niitä toteuttaa.
Alkukesän tokon ja rally-tokon kurssit tulivat heti täyteen,
mutta peruutuspaikkoja voi kysellä sähköpostista toko@rks.fi.
Tokon ja Rally-Tokon Superviikonloppu järjestetään myös
tänä vuonna, joten laittakaa kalenteriin 15.-16.9.
Kaikki halukkaat jäsenet pääsevät
sekä kisaamaan että talkoilemaan!
Iloista treenikesää toivottelee, Lea
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JÄSENSIHTEERI
Heippa kaikille!
Olen Elisa, RKS:n uusi jäsensihteeri ja parin vuoden tauon
jälkeen taas mukana hallituksessa.
Itse harrastan länsigöötanmaanpystykorva Viiman kanssa
pääasiassa agilityä, sivussa rallytokoa ja joskus myös
pyörähdetään näyttelyissä. Kotoa löytyy myös toinen göötti,
eläkkeellä jo oleva Liisa.
Minuun saa aina olla yhteydessä asiassa kuin asiassa,
yritän parhaani mukaan vastailla!
Mukavaa treenikesää kaikille!
Elisa

JUNNUVASTAAVA
Olen Emma Beckingham ja olen tämän vuoden alusta toiminut junnuvastaavana.
Minulta löytyy kotoa kaksi lagotto romagnoloa, kahdeksanvuotias Gina ja oma
treenikaverini, kuusivuotias Zara. Meidän päälajeihin kuuluvat agility ja rally-toko, mutta
kaikenlaista muutakin ollaan treenailtu aina mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi minulla on
takana noin viiden vuoden junior handler -ura, joten myös näyttelyissä on tullut käytyä.
Mukavaa kevättä ja toivottavasti törmäillään kentällä!
Terveisin,
Emma Beckingham
junnuvastaava
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AGILITY
KESÄN KISAT 2018
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.
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RAUMAN KÄYTTÖ- JA SEURAKOIRAT RY

AGILITYVASTAAVAN TERVEISET
Tammikuun alussa elimme jännittäviä aikoja, kun odotimme kisamitat täyttävän hallimme
valmistumista. Keinonurmen asentaminen viivästyi ja jouduimme harmiksemme
peruuttamaan loppiaskisamme. Viikolla 4 pääsimme vihdoin aloittamaan treenit. Torstai oli
varattu TOKO-jaokselle ja silloin hallissa treenasivat rally-tokoilijat.
Myimme myös omatoimitreenejä halliin ja monet ostivatkin heti vuodeksi oikeuden hallissa
treenaamiseen. Hallia voivat vuokrata myös seuran ulkopuoliset toimijat. Hallin
varauskalenteri ja hinnat löytyvät seuran nettisivulta. Lisätietoa voi tiedustella myös
sähköpostilla halli@rks.fi.

Talven ja kevään aikana kouluttajat ovat pitäneet säännöllisesti harjoituksia kuuden viikon
jaksoissa. Kurssit ovat olleet täynnä ja olemme saaneet alkeis- ja pentukursseilta myös
uusia innokkaita agilityn harrastajia. Osa kursseista jatkuu toukokuulle asti ja kesän aikana
alkaa uusia kursseja sekä hallissa että Susivuoren koirakentällä. Kesän koulutusten
alkamisesta ilmoitetaan seuran nettisivulla ja fb-ryhmässä.
Ensimmäiset kaksipäiväiset hallikisat pidettiin helmikuun alussa ja huhtikuussa kisatiin
jälleen. Kesä- syyskuussa viralliset kisat järjestetään ulkokentällä Susivuoressa.
Heinäkuussa järjestettävät Agipitsi-kisat ovat kolmipäiväiset ja suomalaisten tuomarien
avuksi saapuu Veronika Nagy Unkarista. Kisasuoritusten lisäksi paikallaolijat saavat nauttia
teemaan liittyvistä asuista; kisaajat viilettävät radalla pitseissä.
Syyskuussa järjestetään Satakunnan piirinmestaruuskisat.
Loppuvuoden kisat pidetään hallissa. Lisätiedot kisoista löytyvät seuran nettisivulta ja
osoitteesta agilityliitto.fi.
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Kesäkauden aikana järjestetään epäviralliset kisat hallissa kolmen kisan Cup-kilpailuna.
Tuomareina toimivat oman seuran jäsenet. Cup-kilpailusta voi lukea lisää seuran
nettisivulta.
Agilityvastaavana olen ollut erityisen iloinen siitä, että olemme saaneet uusia harrastajia,
jotka ovat tulleet rohkeasti mukaan myös kisajärjestelyihin. Kisoista saatavalla tuotolla
maksamme hallin vuokran, sähkölaskun ja ostamme lämmitykseen tarvittavan öljyn.
Sääntömuutosten vuoksi olemme myös joutuneet uusimaan kisakalustoamme ja esteet
tarvitsevat huoltoa ja uusimista.
Olemme hankkineet tuloja myös kakkumyyjäisillä, makeistuotteiden ja urheiluvaatteiden
myynnillä. Iso kiitos kaikille osallistuneille.

Toiveeni on, että saamme kaikkiin kisoihin
työntekijät, jotta agilityn harrastaminen
lämpimässä hallissa voi jatkua.
”Agilityn pelisäännöt” löytyvät seuran
nettisivulta. Sieltä löydät lisää tietoa.

Terveisin
Tiina Puisto
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TOKO ja RALLYTOKO
PK- JA TOKOJAOSTEN YHTEINEN KOULUTUS

Koulutukseen otetaan 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta lajista
riippumatta. Jokaiselle koirakolle on varattu 20+20 minuuttia
henkilökohtaista treeniaikaa. Koulutuksen hinta RKS:n jäsenille 35
euroa ja muille 50 euroa. Kuuntelija 5 euroa.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot Jonna Sirkki, pk@rks.fi.
Ilmoittautuminen RKS:n jäsenille alkaa 7.5. ja muille 14.5. Viimeinen
ilmoittautumispäivä on 31.5. Koirakkopaikka varmistetaan maksamalla
osallistumismaksu heti ilmoittautumisen jälkeen.
Kouluttajaan voit tutustua:
https://paimenkopla.blogspot.fi/p/kouluttaja.html
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Sari Kärnä tulee kouluttamaan PK-tottista, tokoa ja rally-tokoa
Susivuoren kentälle lauantaina 14.7.2018.
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KESÄN 2018 TOKO JA RALLY-TOKOKOULUTUKSET
RKS järjestää toko- ja rally-tokokoulutusta kurssimuotoisena, ja kaikki kurssit ovat vain RKS:n
jäsenille. Kurssit pidetään Susivuoren koulutuskentällä.
Kaikki kurssit ovat jo täynnä, mutta voit vielä tiedustella mahdollisia vapaita paikkoja.
Jokaiselle kurssille haetaan lähettämällä ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen
toko@rks.fi .
Syksyn (elokuusta->) alkavat toko- ja rally-tokokurssit julkaistaan myöhemmin kesällä.
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JUNNUT
Junnut treenaavat taas toukokuun 9. päivästä lähtien joka keskiviikko klo 18–19 RKS:n
kentällä. Treenejä pidetään aina syyskuuhun asti, mutta heinäkuu lomaillaan. Junnutreenien
tavoitteena on päästä kokeilemaan koiran kanssa monipuolisesti eri lajeja ja oppia lisää
koirankoulutuksesta. Eniten treenailemme agilityä, tokoa, rally-tokoa ja junior handleria,
mutta mahdollisuuksien mukaan junnut saavat kokeilla myös muutaman teemakerran
verran PK-lajeja ja vesipelastusta. Treenit suunnitellaan junnujen omien toiveiden
mukaisesti.
Ensimmäiset treenit ovat kaikille avoimet, eli erillistä ilmoittautumista ei ole. Sinne voi tulla
vaikka vain katselemaan ilman koiraa. Tarkoitus on tutustua junnutoimintaan, mutta toki
myös koirien kanssa päästään jo hieman puuhastelemaan. Ensimmäisistä treeneistä saa
ilmoittautumisohjeet. Junnutreeneihin ovat tervetulleet kaikki alle 18-vuotiaat, vaikka
aiempaa kokemusta koiraharrastuksesta ei olisikaan. Ainoa vaatimus on, että koira on täysin
ohjaajan hallinnassa myös silloin, kun huoltaja ei ole paikalla.
Lisätietoja saa junnuvastaavalta Emmalta (beckingham.emma@gmail.com)
Toivottavasti nähdään treeneissä!
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NÄYTTELYT
Koiranäyttelyn merkeissä nähdään,
Tervetuloa mukaan omaan näyttelyymme – Rauman kansalliseen näyttelyyn 26. – 27.5.
Lähdepellolle, lisätiedot näyttelystä löytyvät sivuilta www.raumashow.com
Mukaan pääsee niin talkoolaiseksi kuin koiran kanssa, tai yleisöksi.
Näyttelyalueella on myös Evidensia lelukoira-kilpailu molempina päivinä; ilmoittautuminen
näihin alkaa klo 10, ja itse kisa käydään klo 12 päivittäin. Mukana on koirille myös
pentuluokat, epävirallinen Belcando-BIS juniorikehä ja palkitsemme molempina päivinä
vanhimman esitetyn veteraanikoiran tuotepalkinnolla. Junior Handler kisa käydään myös
molempina päivinä. Tervetuloa mukaan –puuhaa löytyy kaikille, ja apukädet ovat todella
tarpeen.
Puiston Tiina on tehnyt talkoolaisille hienon työvuorotaulukon, joka löytyy ainakin
yhdistyksen FB-sivulta.
RKS ry on mukana järjestämässä myös ryhmänäyttelyä syksyllä 2019; eli ryhmille 1, 7/8
järjestämme näyttelyn yhdessä Suomen Lappalaiskoirat ry:n Satakunnan alajaoston kanssa.
Tähän ovat talkoisiin lupautuneet lähes kaikki jaostot, mikä on todella hienoa. Tästä lisää
syksymmällä.
Näyttelyjaos järjestää RKS ry:n hallilla koirien esittämiskurssin, 22.-23.9. Vetäjäksi on tulossa
Miia Lemmetyinen pääkaupunkiseudulta. Miialla on vankka kokemus monelta koira
harrastuksen alalta, ja nyt hän tulee ohjaamaan kanssani koirien esittämistä näyttelyissä.
Järjestämme isoille ja pienille koirille omat ryhmät. Tästäkin lisätietoja tulee yhdistyksen
nettisivuille ja FB-sivulle. Osanottajamäärä on rajoitettu.
Pyrimme järjestämään myös pari handlauskurssia ennen näyttelyämme – seuraa ilmoittelua
nettisivuilla ja Fb-sivulla!
Ja mikäli haluat itse järjestää näyttelyn esittämiskursseja – ota yhteyttä, jaoston toimintaan
tarvitaan apuja ja ohjaajia, sähköpostini on caritanatunen@gmail.com ja puhelin iltaisin
0505313085.
Onnea ja menestystä kaikille kehiin, mukavaa kesää, t. Carita Natunen - RKS ry, Näyttelyjaos
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VEPE
Kesän aurinkoa jo odotellaan, että merivesi lämpeää.
Treenit alkaa heti, kun keli sen sallii.
Treenit jatkuvat Vilokarissa ja pyrimme saamaan veneen rantaan 2-3 kertaa viikossa. Ennen
vesien lämpeämistä käymme siivoamassa rantaa porukalla.
Vesipelastusharrastus on niin vahvasti keleistä kiinni, että toivomme tuuletonta kesää.
Aurinkoista kesää toivottaa
Vepe-vastaava Tiina Justen
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PK
Ylös, Ulos ja Kentälle!
Ihana kevät on vihdoin, joten nyt viimeistään on aika kaivaa reenikamat ja motivaatio esille
ja lähteä reenaamaan!

KURSSIT JA KOULUTUKSET:
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KURSSIT JA KOULUTUKSET
TOKO- ja PK- jaokset järjestevät Sari Kärnän PK-tottis, Toko ja Rally-Toko koulutuspäivä
Susivuoren kentällä 14.7. kello 10.00 alkaen.
Ilmottautuminen jäsenille alkaa 7.5. Lisätietoa koulutuksesta rks.fi ja pk@rks.fi
Sariin voit tutustua täällä: https://paimenkopla.blogspot.fi/p/kouluttaja.html
Kauden aikana tulossa myös kisäjännitykseen, mielenhallintaan ja keskittymiseen pureutuva
Emma Hietarinnan luento.
Lisätietoa myöhemmin yhdistyksen sivuilla ja Facebookissa.

YLEISTÄ PK:STA:
Yhdistyksen kauden avauksessa Vähämaanpuistossa sunnuntaina 6.5. meillä lajiesittelynä
tottelevaisuuskaavio, Tervetuloa seuraamaan!
Yhteistreenit alkavat toukokuun aikana Susivuoren kentällä vanhaan tuttuun aikaan eli
maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 18.00 alkaen.
Lisätietoja jaoksen toiminnasta rks.fi/pk, pk@rks.fi tai facebookissa nimellä RKS PK-porukka.
Reeniterveisin,
Jonna ja koko PK-porukka
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