Toimintakertomus 2018
Hallinto
Vuosikokous
Äetsän seudun koirakerhon sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin
24.2.2018 Vammalan Seurahuoneella. Paikalla oli 10 yhdistyksen jäsentä.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja palkittiin vuoden tulokas Johanna Kulmala ja Hippo.

Hallitus
Hallituksella on ollut vuosikokousten välisenä aikana yhteensä 5 kokousta. Lisäksi asioita on hoidettu
hallituksen kesken kokousten välillä tarvittaessa sähköpostitse, puhelimitse ja Facebookin kautta.
Hallituksen jäseninä ovat toimineet seuraavat: Sanni Wahlroos pj, Marja Mustanoja varapj, Laura
Pälä rahastonhoitajana/jäsensihteerinä ja Jaana Inha sihteerinä. Muut hallituksen jäsenet ovat olleet
Eveliina Kumanto, Katja Virtanen, Heini Mäkelä sekä Marita Vierimaa. Jäsenet ovat olleet
kokouksissa paikalla seuraavasti: Sanni Wahlroos 5/5, Marja Mustanoja 5/5, Eveliina Kumanto 5/5,
Laura Pälä 5/5, Jaana Inha 4/5, Katja Virtanen 4/5, Marita Vierimaa 3/5, Heini Mäkelä 5/5.

Toimintakauden tapahtumat ja koulutukset
Harjoittelupaikat
Seuran harjoittelupaikkoina toimivat vuonna 2018 Koivun sahan halli ja alueella sijaitseva aidattu
kivituhkakenttä.

Tapahtumat ja koulutukset
Seuran vuosikokous pidettiin 24.2. Vammalan Seurahuoneella.
Vuoden aikana seura järjesti yhdeksän kilpailutapahtumaa:
- Epäviralliset agilitykisat pidettiin 7.4. hallilla
- Viralliset agilitykisat 1. ja 3. luokille 10.5. Marttilan koululla
- Epäviralliset möllitokot 19.5. hallilla
- Epäviralliset agilitykisat 26.6. ulkokentällä
- Viralliset agilitykisat 1. luokille 4.7. ulkokentällä
- Epäviralliset kisat 19.7. ulkokentällä
- Epäviralliset kisat 6.8. ulkokentällä
- Viralliset agilitykisat 1. ja 3. luokille 11.8. Marttilan koululla
- Epäviralliset agilitykilpailut 22.9. ulkokentällä

Sanni Wahlroos koulutti alkeiskurssia kesä-heinäkuussa, jatkokurssia heinä-elokuussa sekä yksittäisiä
kontaktitreenikertoja loppuvuodesta.

Koulutusryhmät ja edustusjoukkueet
Koulutusryhmät
Koulutusryhmien toimintaa uudistettiin 2018 vuosikokouksen jälkeen.
Ryhmäkokoa kasvatettiin aiemmasta kuudesta koirakosta kahdeksaan ja treeniaika pidennettiin
kahteen tuntiin. Kausi jaksotettiin kolmeen kolmen kuukauden mittaiseen jaksoon. Heinä-, elo- ja
joulukuut pidetään taukoa ohjatuista treeneistä. Mukaan on saatu mukavasti muutamia uusia
kouluttajia, jolloin koulutusvastuuta on saatu jaettua.
2018
Agility/ma 18-20 Marja
Agility/ti 17.30-19.30 Päivi
Agility/to 17.30-20.30 omatoiminen
Toko/pe
Agility/su 17-19 Sanni, Heini, Marita, Eveliina, Antti, Jaana, Laura P.

Talvikaudella joka toinen perjantai on varattu esteettömäksi itsenäiseksi vapaaksi treeniajaksi,
jolloin hallissa olevaa rataa saa muuttaa/poistaa. Hallikaudella rata on poistettu torstai-iltana treenin
jälkeen. Näin myös tokon harjoittelu on ollut mahdollista. Myös tokon harrastus on seurassa
aktivoitunut ja hallikaudella harrastajia on ollut jonkin verran.
Hallilla oli tammi-huhtikuussa sekä loka-joulukuussa säännöllisesti yksityisvarauksia (T:mi Sini Honko,
Heidi Voutilainen, Luonnontassut, VPKH ry).

Edustusjoukkueet
Seura päätti avustaa jokaista SM-kisoihin lähtevää joukkuetta maksamalla niiden osallistumismaksut
kokonaisuudessaan. Yksilökilpailuun osallistui Kaisa Vehmaa ja Juksu.
Agilityn SM-kisoihin Helsinkiin 16.6. seura lähetti medi- ja maksijoukkueet, jotka olivat seuraavat:
Medit: Kaisa Vehmaa & Juksu, Ari Kuparinen & Nonnih, Susanna Pekki & Della , Johanna Mattila &
Lui
Maxit: Sanni Wahlroos & Manki ja Melu, Laura Pälä & Oiva, Marja Mustanoja & Mutku
Joukkueen johtajana toimi Laura Mustanoja
Tokon SM-kisoissa seuralla ei ollut edustusta. Piirinmestaruuskisoissa maksien joukkuekultaa
voittivat Sanni Wahlroos & Manki ja Melu, Laura Pälä & Oiva, Kaisa Vehmaa & Mutku

Hankinnat
Esteiden uusinnat jatkuivat ja loppuvuodesta seuralle tilattiin uusi kehyksetön rengas ja muoviset
kepit pujotteluun. Esteet saapuivat tammikuussa 2019.

Yhteyshenkilöt ja tiedotustoiminta
Yhteyshenkilöt
Nimenkirjoittajina ovat toimineet sääntöjen mukaan puheenjohtaja, sihteeri, varapuheenjohtaja ja
rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä. Jäsensihteerinä on toiminut Laura Pälä. Hallituksen sisällä
asioiden valmisteluvastuuta on lisäksi pyritty jakamaan. Kouluttamisen vastuu oli Marja
Mustanojalla.
Tiedotustoiminta
Tiedotus on hoitunut edelleen seuran omien nettisivujen ja foorumin sekä Facebookin kautta.
Seuran oman sisäisen tiedotuksen välineenä on suljettu Facebook -ryhmä ja ulkoista tiedotusta
varten on julkinen sivu. Kotisivujen ja foorumin ylläpidosta ja päivityksestä on vastannut Rami Tervo,
Sanni Wahlroos ja Eveliina Kumanto. Vanhat kotisivut ja foorumi lakkautettiin loppuvuodesta. Uusi
helpommin päivitettävä kotisivu otettiin käyttöön lokakuussa. Uusien kotisivujen ulkoasusta ja
päivittämisestä vastasivat Sanni Wahlroos ja Eveliina Kumanto.
Eveliina ja Eero Kumanto vastasivat edelleen ilmoitusten valmistamisesta.
Hallituksen kokoukset on pääosin kutsuttu koolle Facebookin avulla, samoin kouluttajat ovat
informoineet ryhmiään tekstiviestein tai muuten sopivaksi katsomallaan tavalla.

