
TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Yleistä

Vuosi 2021 on seuran 53. toimintavuosi.

Kauden avajaiset pyritään järjestämään keväällä mikäli korona-epidemiatilanne sen
mahdollistaa. 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 Eurajoella sijaitsevaa koirahallia.  

RKS ry:n, Rauman Maalaiskunnan Metsästysseuran, Rauman Seudun Erämiesten,
Rauman Metsästysseuran ja Rauman Ympäristön Urheilumetsästäjien muodostama
näyttelyallianssi järjestää kaikkien rotujen koiranäyttelyn, Rauma Show:n 15.-16.5.2021,
johon jaostot osallistuvat omalla työpanoksellaan näyttelyviikonloppuna.
Näyttelytoimikunta seuraa THL:n, AVI:n, Suomen hallituksen, Satakunnan
terveysviranomaisten, Suomen kennelliitto ry:n ja muiden tahojen Covid19-sääntöjä ja
suosituksia, joiden perusteella näyttely toivottavasti pystytään tänä vuonna järjestämään.

Rauman Evidensia myöntää myös vuonna 2021 RKS:n jäsenille -10% alennuksen klinikan
palveluista, tarvikkeista ja ruoasta. Alennuskortin voi noutaa klinikalta. Alennus on
voimassa vuoden 2021 loppuun.

Luonnetestit 2021

Luonnetesti järjestetään majalla 25. – 26.9. 2021. Testin tuomareina ovat Jorma Lankinen
ja Sirpa Heilä. Ylitoimitsijana 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.
Raumalainen ja nettisivut on edelleen yhdistyksemme virallinen tiedotuskanava. 

 

Maja, kenttä ja kalusto 

Keväällä pidetään majan ja kentän siivoustalkoot.

Vuosikokoukselle tehdään esitys majan kunnostusta koskien.



Agilityjaos

Agiltyjaoksen toimintaa suunnittelee agilitytoimikunta agilityvastaava Tiina Puiston johdolla.
Agilitytoimikunnan jäsenet:

Mira Björkroth koulutusvastaava
Anniina Välttilä kisavastaava
Jaana Leino kisavastaava
Tanja Pitkänen sponsorivastaava
Liisa Niemeläinen buffettivastaava
Taru Mäkinen jäsen
Reija Savila hallivastaava
Pasi Savila jäsen
Lena Karlsson jäsen
Anja Alanen estevastaava
Terhi Hakala jäsen
Mikko Hakala ATK

Talvikauden agilityharjoitukset pidetään Eurajoella sijaitsevassa agilityjaoksen
vuokraamassa viralliset kisamitat täyttävässä “RKS HuviPuisto”-hallissa.

Kesäkauden agilityharjoitukset pidetään Eurajoen hallissa ja Susivuoren koirakentällä.

Järjestetään seuran ulkopuolisten kouluttajien koulutuksia hallilla.

Harrastajille järjestetään yhteistreenejä tavoitteena harrastajien tutustuminen toisiinsa.

Pidetään fysiikkatreenejä harrastajille.

Epävirallisia kilpailuja järjestetään, mikäli innokkaita järjestäjiä löytyy.

Virallisia kilpailutapahtumia järjestetään 5 kpl: tammikuu 9.1.-10.1. , maaliskuu 20.3-21.3.
, heinäkuu Agipitsi 16.-18.7. , syyskuu 4.-5.9. , joulukuu 4.-5.12.

Heinäkuun Agipitsit ovat kolmepäiväiset. Muut kisat ovat kaksipäiväisiä.

Harrastajainfoja ja luentoja pidetään tarpeen mukaan. Esteitä kunnostetaan uusien
agilitysääntöjen mukaisiksi.

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 2021 aikana.

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

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



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. Keskeytyneet harjoitukset jatkuvat heti, kun
korona-rajoitukset sen sallivat.

Junnujaos

Junnujaos pyrkii järjestämään treenejä nuorille keväällä koronatilanteen salliessa, mutta
viimeistään kesällä ulkokentällä.

Palveluskoirajaos

Kesäkaudella PK-jaos treenaa Susivuoren koirakentällä maanantaisin ja keskiviikkoisin
kello 18.00 eteenpäin. Talvikauden treenejä pyritään järjestämään resurssien mukaan.
Koulutuksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan korona-epidemian aiheuttamien
rajoitusten mukaisesti.

Tokojaos

Tokojaos järjestää kursseja ja koulutuksia mahdollisuuksien mukaan korona-epidemian
aiheuttamien rajoitusten mukaisesti.

Päivi Nummen rally-toko tuplakisojen päiväksi on sovittu 24.4. ja Päivin koulutuspäiväksi
25.4. Kesälle/syksylle on suunnitteilla myös toinen rally-tokokilpailu, joka tulee olemaan
piirinmestaruuskilpailu, sekä tokokoe. Ulkopuolisten kouluttajien koulutuksia järjestetään
mikäli korona-epidemian aiheuttamat rajoitukset sen sallivat.

Näyttelyjaos

Näyttelyjaos järjestää mahdollisuuksien mukaan näyttelykoulutusta ja kursseja.

Näyttelyjaos osallistuu Rauma Show näyttelytoimikunnan toimintaan. Vuoden 2021
näyttelyn toimikunnassa edustajat ovat Helena Vallin-Heino näyttelytoimikunnan
puheenjohtaja, ja Carita Natunen, näyttelyn sihteeri. Toimistopäällikönä Karri Heino.
Näyttely järjestetään Lähdepellon Urheilualueella 15.-16.5.2021 yhdessä Rauman
Maalaiskunnan Metsästäjien, Rauman Ympäristön Urheilumetsästäjien, Rauman Seudun
Erämiesten ja Rauman Metsästysseuran kanssa. Järjestäville seuroille järjestetään
infotilaisuus ennen näyttelyä 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.

Suunnitteilla lajiin tutustumisviikonloppu kesälle 2021.

Toivotaan hyviä kelejä, että saamme koiria veteen mahdollisimman paljon.


