
 TOIMINTASUUNNITELMA 2020 

 

Yleistä 

Vuosi 2020 on seuran 52. toimintavuosi. 

Jatketaan koko jäsenistölle tarkoitettuja yhteisiä tapaamisia erilaisten koiraharrastukseen 
liittyvien teemojen parissa. Pyritään saamaan uusia harrastajia mukaan toimintaan eri 
lajeihin, myös peruskursseille ilman kilpailullisia tavoitteita.  

Rauman Evidensia myöntää myös vuonna 2020 RKS:n jäsenille -10% alennuksen klinikan 
palveluista, tarvikkeista ja ruoasta. Alennus on voimassa vuoden 2020 loppuun. 

Kaikki jaostot osallistuvat Rauman Show:n 2020 järjestämiseen. 

 

Luonnetestit 2020 

Luonnetesti järjestetään majalla 13. – 14.6.2020. Testin tuomareina ovat Jorma Lankinen 
ja Sirpa Heilä. Vastaava koetoimitsija on Jorma Tikkanen. 

 

Tiedotus 

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. 
Järkeistetään Facebook-sivujen ja ryhmien määrää, ja selvennetään niiden tarkoitusta. 
Hallitus päivittää käyttö- ja julkaisuoikeudet ryhmiin ja viralliselle sivulle.  

Raumalainen ja nettisivut on edelleen yhdistyksemme virallinen tiedotuskanava.  

  

Maja, kenttä ja kalusto  

Keväällä pidetään majan ja kentän siivoustalkoot. 
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.  

Harrastajille järjestetään yhteistreenejä tavoitteena harrastajien tutustuminen toisiinsa. 

Kouluttaudutaan uusiin agilityn epävirallisiin lajimuotoihin; snookeriin ja gambleriin.  

Epävirallisia kilpailuja järjestetään, mikäli innokkaita järjestäjiä löytyy. 



Virallisia kilpailutapahtumia järjestetään 5 kpl:  

Tammikuu 4.-6.1.;  maaliskuu 14.-15.3.  ja marraskuu 7.-8.11. Eurajoen hallissa. 
Toukokuun piirinmestaruuskisat 23.-24.5. ja  heinäkuun 17.-19.7. Agipitsit pidetään 
ulkokentällä Susivuoressa. 

Harrastajainfoja ja luentoja pidetään tarpeen mukaan. Esteitä kunnostetaan uusien 
agilitysääntöjen mukaisiksi. Hankitaan uusia esteitä, mikäli niihin on tarvetta. 

Lähetetään harrastajia toimihenkilö - ja koulutusohjaajakursseille. Järjestetään 
koulutusohjaajille ulkopuolisia kouluttajia kouluttamaan. Kursseista, koulutuksista ja 
leireistä lisätietoja RKS:n nettisivuilta: http://rks.fi  

Agilityleirin järjestäminen kesä/syksyn 2020 aikana.  

Tuetaan  jäsenten arvokisoihin osallistumisia “Agilityn pelisäännöissä” mainittujen 
periaatteiden mukaisesti. Säännöt päivitetään seuran nettisivuille.. 
http://rks.fi/agility/RKSAgilitynpelisäännöt.pdf 

Varainhankintaa suoritetaan 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.  

Agisählyporukka pelaa viikottain sählyä. Agisählääjät osallistuvat valtakunnalliseen 
Agisähly- turnaukseen. 

 

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, rally-tokossa ja junior handlerissa.  

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

 

Palveluskoirajaos 

Keväällä aloitetaan treenit maanantaisin sekä keskiviikkoisin Susivuoren kentällä. Pyritään 
pitämään edellisvuoden uudet harrastajat aktiivisina toiminnassa mukana. Tavoitteena 
myös järjestää ohjattua koulutusta sekä BH-jatkokurssi. Myös pentukurssin järjestämistä 
suunnitellaan. 

Jaos pyrkii myös osallistumaan muiden jaosten talkoisiin sekä muihin yhteisiin toimintoihin.  

Jos jäsenistöllä kiinnostusta, järjestetään koulutusta tarpeen mukaan ulkopuolisen 
kouluttajan avulla.  



Uusia harrastajia jaokseen yritetään saada mm. koulutuksia järjestämällä. 

 

Tokojaos 

Kesäkaudella järjestettävät ohjatut toko- ja rally-tokokoulutukset alkavat huhti-toukokuussa 
kentällä. Tiistai- ja torstai-illat kentällä on varattu tokoa ja rally-tokoa harrastaville. 
Ohjattuja koulutuksia järjestetään kentällä koko kesän kouluttajatilanteesta riippuen. 
Tavoitteellisesti tokoa ja rally-tokoa treenaaville perustetaan ryhmät, jotka harjoittelevat 
viikoittain yhdessä ilman varsinaista kouluttajaa. 

Talvikaudella järjestetään mahdollisuuksien mukaan kursseja hallilla sekä varataan 
vuoroja omatoimisesti treenaaville. Tavoitteellisesti tokoa ja rally-tokoa harrastaville 
järjestetään mahdollisuus viikkotreeniryhmiin, joissa treenataan omatoimisesti mutta 
yhdessä toisia auttaen.  

Keväällä järjestetään neljä ulkopuolisen kouluttajan koulutuspäivää, joihin voivat osallistua 
toko- ja rally-tokoharrastajien lisäksi arjessa apua kaipaavat koiranomistajat. Ulkopuolisen 
rally-tokokouluttajan koulutuspäiviä järjestetään yksi. Myös loppuvuodeksi on suunnitteilla 
koulutuspäiviä. 

Virallisia rally-tokokilpailuja järjestetään kolme: hallissa helmikuussa yhden tuomarin 
tuplakilpailut ja syksyllä kilpailu, jossa ratkaistaan myös seuramestaruus. Syksyllä 
järjestetään kentällä virallinen tokokoe, jossa ratkaistaan seuramestaruus.   

Pyritään lähettämään joukkueet sekä tokon että rally-tokon SM-kisoihin ja 
piirimestaruuskisoihin. Arvokisajoukkueisiin hakeneille järjestetään yhteisiä treenihetkiä.  

Harrastajille tiedotetaan ajankohtaisista asioista tokon ja rally-tokon Facebook-ryhmissä 
sekä seuran nettisivuilla. 

 

Näyttelyjaos 
 
Näyttelyjaos järjestää mahdollisuuksien mukaan näyttelykoulutusta ja kursseja. Seuraavat 
kurssit alkavat 4.4., jatkuen 9.5. saakka Lunatanin hallissa Hanna Gustafssonin 
ohjaamana.  
Näyttelyjaos osallistuu Rauma Show näyttelytoimikunnan toimintaan. Vuoden 2020 
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 16.-17.5. yhdessä Rauman 
Maalaiskunnan Metsästäjien, Rauman Ympäristön Urheilumetsästäjien, Rauman Seudun 
Erämiesten ja Rauman Metsästysseuran kanssa. Järjestäville seuroille järjestetään 
infotilaisuus ennen näyttelyä 4.5., näyttelyalueella, jonne kaikkien seurojen jäsenet ja 
jaostovastaavat ovat tervetulleita keskustelemaan näyttelyn järjestämisestä, 
turvallisuudesta ja siihen liittyvistä yksityiskohdista.  
Näyttelyjaos järjestää toimistossa työskenteleville sekä jaostovastaaville oman palaverin 
kevään aikana, jossa sovitaan työtehtävistä.  
Tuetaan arvokisoissa palkittuja jäseniä.  
 



  
 
 
VEPEjaos 
 
Vepevastaavana jatkaa Tiina Justen.  

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

Ei suurempia suunnitelmia tulevaan kesään. Toivotaan hyviä kelejä, että saamme koiria 
veteen mahdollisimman paljon.  

 


