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Yleistä

Vuosi 2020 oli yhdistyksen 52. toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden alussa
389 jäsentä (4 kunniajäsentä, 336 varsinaista jäsentä, 37 perhejäsentä, 12 nuorisojäsentä)
ja vuoden lopussa 340 jäsentä (3 kunniajäsentä, 291 varsinaista jäsentä, 34 perhejäsentä,
11 nuorisojäsentä).

Yhdistys on Suomen Kennelliiton, Satakunnan kennelpiirin, Suomen Palveluskoiraliiton ja
Suomen Agilityliiton jäsen. Yhdistyksen edustajina Satakunnan kennelpiiri ry:ssä
nuorisojaoksessa Emmi Mäkinen ja Carita Natunen (näyttelyohjaaja).

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 25.2.2020 ravintola Etapissa. Paikalla oli yhteensä
25 osanottajaa, joista 23 oli äänivaltaisia. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Savila.
Erovuoroisista hallituksen jäsenistä Lea Törmä, Elisa Haatainen ja Emma Beckingham
erosivat. Hallituksessa edelleen jatkoivat Tiina Puisto, Mia Beckingham, Lena Karlsson ja
Sami Rantakaulio. Uusina hallituksen jäseninä aloittivat Emmi Mäkinen, Laura Suominen,
Carita Natunen ja Kaisa Tuumi.

Hallitus

Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa varsinaiseen kokoukseen, minkä lisäksi yhteyttä
pidettiin sähköpostilla ja hallituksen facebook-ryhmässä. Hallitus piti lisäksi yhden
kokouksen sähköisenä neuvonpitona. Hallituksen varsinaiset jäsenet olivat (kokouskerrat
suluissa): puheenjohtaja Pasi Savila (4), sihteeri Kaisa Tuumi (4) ja varapuheenjohtaja ja
agilityvastaava Tiina Puisto (5), jäsensihteeri Laura Suominen (5), rahastonhoitajat Mia
Beckingham (4) ja Carita Natunen (5), toko- ja junnu-vastaava Emmi Mäkinen (4),
pk-vastaava ja kalustonhoitaja Sami Rantakaulio (2). Lisäksi hallituksen ulkopuolelta
kokouksiin kutsuttiin kotisivuvastaava Mimoza Vierikko (1) ja vepevastaava Tiina Justén
(0).

Kokousten pitoa haittasi vuoden aikana korona-epidemian aiheuttamat rajoitukset.

Maja, kenttä ja kalusto

Kentän ympäröivät ojat kaivettiin auki ulkopuolisen urakoitsijan toimesta ja olemassa
olevat ojat yhdistettiin salaojaputkin.



Majan kunnon kartoitus aloitettu. Päätökset asiasta siirtyvät vuodelle 2021.

Tiedotus ja julkaisutoiminta
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 vastasivat
pääasiassa hallituksen jäsenet. Jaostot päivittivät sivuilta oman osuutensa.

Yhteinen toiminta

Korona-epidemiasta aiheutuneiden rajoitusten vuoksi yhdistys ei ole voinut järjestää
yhteisiä tapahtumia, kokeita ja koulutuksia.

Rauma Show koiranäyttely jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi toukokuulta
2020.

Luonnetestit

Vuoden 2020 luonnetesti on peruttu korona-epidemian vuoksi.

Agilityjaos

Kurssit ja koulutukset

Tammikuussa hallilla aloitti harjoittelun  7 ryhmää. Ryhmät treenasivat kerran kahdessa
viikossa. 16. maaliskuuta halli suljettiin koronavirus-pandemian aiheuttaman tilanteen
vuoksi ja ryhmien toiminta keskeytyi. Korvaavat harjoitukset järjestettiin kesäkuussa, kun
halli avattiin. Muita kursseja ei pidetty kesän aikana.
Syyskuussa harjoitukset jatkuivat jälleen,  8 ryhmää harjoitteli joka toinen viikko. Kursseja
järjestettiin aloittelijoille, harrastelijoille ja tavoitteellisesti treenaaville.
Kursseja pidettiin 8 koulutusohjaajan voimin. Vuoden aikana kursseille osallistui  48
koirakkoa.

Viikkoharjoitusten lisäksi järjestettiin yksittäisiä koulutuspäiviä.
● Marko Mäkelän agilitykoulutukset 4 kertaa  kesällä, 2 kertaa syksyllä
● Santtu Stenbergin agilitykoulutukset 5 kertaa kevätkaudella ja 6 kertaa

kesä-syyskaudella
● Jaana Leinon kesätreenit 2 kertaa elokuussa

Jokaiseen koulutukseen osallistui keskimäärin 12 koirakkoa.

Yhteistreenejä  järjestettiin hallilla 12 kertaa. Treeneihin osallistui keskimäärin 4 koirakkoa.

Viralliset kisat



Eurajoella sijaitsevassa hallissa pidettiin vuoden aikana kolmet  kisat. Tammikuussa
(4.-6.1.), syyskuussa (26.-27.9.) ja marraskuussa (7.-8.11.). Maalis-, touko-, heinä- ja
joulukuun kisat peruutettiin pandemian vuoksi.  Syyskuussa järjestettiin ylimääräiset kisat,
joita ei ollut vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa.

Vuoden aikana virallisissa kisoissamme nähtiin yhteensä 911 yksilösuoritusta.

Epäviralliset agilitykilpailut

● Seuramestaruudet 30.11. Kisat vain oman seuran jäsenille.

RKS:n seuramestarit 2020

Seuramestaruudet ratkaistiin epävirallisissa kisoissa 30.11.

Pikkumaksi: Kaisa Kujala ja australienkelpie Maru
Maksi : Julianne Kemppainen ja saksanpaimenkoira Wicca
Muissa säkäluokissa ei saatu tuloksia.

Muiden luokkien parhaat koirakot

1.luokka Mira Björkroth ja australianpaimenkoira Alvin
2.luokka Sirkku Sahlberg ja espanjanvesikoira Hiisi

Kisoissa juostiin 66 starttia

Arvokisat

Pandemian vuoksi arvokisat peruttiin lukuunottamatta piirinmestaruuskisoja.

Tampereella pidettiin EO karsinnat 22.-23.2. Karsintoihin osallistui 3 RKS edustajaa. Tiina
Väli-Mattila osallistui medi luokassa espanjanvesikoira Sulon kanssa lauantaina.
Maksiluokassa sunnuntaina osallistujia olivat Heidi Karanko bordercollie Gracen kanssa,
sekä Jaana Leino australianpaimenkoiriensa Tyynen ja Taimin kanssa. Kaikille koirakoille
vähintään yksi puhdas rata ja Heidi & Grace voittivat maksien karsinnat yhteistuloksissa.

Satakunnan Piirinmestaruuskisojen yksilökisa pidettiin Porissa 5.9. Kisoihin osallistui 10
seuran jäsentä. Minien piirinmestaruuden voitti Tiina Puisto ja kääpiösnautseri DeX.
Medeissä toiseksi sijoittui AnnaMaria Ristimäki ja parsonrusselinterrieri Lissu.

Piirinmestaruusjoukkuekilpailu kisattiin Noormarkussa 4.10. Seuran minijoukkue oli ainoa,
joka edusti seuraa ja se voitti minien piirinmestaruuden.Joukkueessa kisasivat Julia
Jokinen ja bichonfrise Samu, Tiina Puisto ja  kääpiösnautseri Hurme, Anniina Välttilä ja
parsonrusselinterrieri Lumo,  Minna Lahdenmäki ja borderterrieri Särmä.

Muuta



Agilitytoimikunta piti 4 kokousta.

Agisählyporukka pelasi viikottain Uotilan palloiluhallilla sählyä tammi-maaliskuun  kunnes
koronarajoitukset keskeyttivät toiminnan. Elokuussa taas jatkettiin, kunnes taas
marraskuun lopussa koronarajoitukset laittoivat agisählyn tauolle loppuvuodeksi.

Kalustoa päivitettiin tilaamalla uusia esteitä.

Avustukset

Rauman kaupungille tehtiin toiminta- ja kohdeavustushakemus. Avustuksia ei myönnetty.
Suomen Agilityliitto myönsi 1910 e suuruisen KORONA-avustuksen.

Tokojaos

Alkuvuonna rally-tokon omatoimitreeniryhmä, johon kuului 18 koirakkoa, treenasi kerran
viikossa RKS:n hallissa. Hallissa järjestettiin tammi-maaliskuussa yhteensä kahdeksan
kurssia: neljä arkitottelevaisuuskurssia, tokon alkeiskurssi ja rally-tokon ALO/AVO-kurssi
sekä kaksi rally-tokon alkeiskurssia. Korona-epidemian takia kesken jääneet kurssit
pidettiin loppuun kentällä toukokuussa. Osallistujia kursseilla oli yhteensä 40.
Tammi-maaliskuussa hallissa treenasi tokon ALO/AVO-treenirinki, johon kuului kahdeksan
koirakkoa. Lisäksi järjestettiin avoimia treenivuoroja tokon ja rally-tokon harrastajille.
Seuran ulkopuolisten kouluttajien koulutuksia järjestettiin kolme.

Helmikuussa (1.2.) hallissa järjestettiin rally-tokon tuplakilpailut. Kumpaankin kilpailuun
osallistui 30 koirakkoa.

Kesä- ja heinäkuussa kentällä pyöri viisi kurssia. Toko-, kaksi rally-toko-,
arkitottelevaisuus- ja pentukurssi. Syksyllä ja talvella pyöri yhteenä kuusi kurssia ja
kurssien lisäksi omatoimiryhmä treenasi torstaisin klo 17-20. Omatoimiryhmä alkoi
3.9.2020 ja jatkuu aina huhtikuun 2021 loppuun. Ryhmässä on 19 jäsentä, joista kaikki
harrastavat aktiivisesti. Korona-ajan suosituksia on saatu noudatettua hyvin treenien
etukäteen suunnittelulla.

RKS osallistui rally-tokon piirimestaruuskisoihin 12.9. joukkueena ja voittivat
piirimestaruuskultaa.

Junnujaos

Keväällä ja kesällä 2020 junnujaos ei voinut järjestää toimintaa korona-epidemiasta
johtuvien rajoitusten vuoksi.

Sen sijaan syksyn ja talven aikana junnujaos järjesti yhteensä 8 treenit. Treenit järjestettiin
RKS:n hallissa ja niihin osallistui yhteensä 10 nuorta. Treenejä veti Sanni Liukkonen, Julia



Jokinen, Anni Salminen, Viivi Lehtinen ja Emmi Mäkinen. Lajeina oli mm. agilitya, tokoa,
rally-tokoa ja temppuilua.

Palveluskoirajaos

Huhtikuussa treenit jatkuivat maanantai- ja keskiviikkoiltaisin RKS:n omalla kentällä
Susivuoressa. Treenit sisälsivät myös mahdollisuuden ampumiseen.

BH-jatkokoulutuksia pidettiin alkukesällä ja syksyllä.

Heinäkuussa Jari Kantoluoto kävi pitämässä tottelevaisuuskoulutusta. Koulutus pidettiin
kaksipäiväisenä Susivuoren kentällä.

Talvikaudeksi jaoksella oli varattuna treenivuoro kerran viikossa Lunatanin hallista.

Näyttelyjaos

Näyttelyjaos on kokoontunut vuoden 2020 aikana kerran.

Näyttelyjaoksen jäsenten toiminta Rauma Show kansallisessa koiranäyttelyssä (peruutettu
maaliskuussa 2020 korona-epidemian vuoksi):

Harri Natunen, näyttelytoimikunnan puheenjohtaja marraskuuhun 2020 saakka,  Carita
Natunen, näyttelyn sihteeri. Talkootunteja sihteerille kertyi n. 700, johtuen korona-ajasta ja
näyttelyn peruutuksesta.

Muu toiminta

Suunniteltiin vuoden 2021 näyttelyä 15.-16.5.

Järjestettiin kurssimuotoista näyttelykoulutusta Lunatanin hallissa, ohjaajana Hanna
Gustafsson; 4.4., 11.4., 18.4., 25.4. ja 9.5. näihin osallistui 4 koirakkoa jokaiseen.

VEPE-jaos

Kausi aloitettiin toukokuun lopulla Vilokarissa rannan siivouksella ja kaluston huollolla,
josta talkootunteja kertyi n. 10. Kesän aikana treenattiin vähän ja treenit jäi
korona-epidemiasta johtuen alle kymmeneen kertaan.

Treeneissä oli keskimäärin 5 kävijää. Saatiin pari uutta innokasta harrastajaa mukaan.


