Toimintasuunnitelma 2019
Hallituksen esitys vuosikokoukselle

Koulutus
Seura pyrkii järjestämään jäsenilleen mahdollisuuden agilityn
harjoitteluun tason ja tavoitteiden mukaisissa viikoittaisissa
koulutusryhmissä. Osa ryhmistä voi toimia itsenäisesti ilman nimettyä kouluttajaa.
Viikoittaisen agilitykoulutuksen lisäksi seura järjestää mahdollisuuksien mukaan lyhyitä
valmennuksia eri teemoista (esimerkiksi ohjaustekniikat, kepit, kontaktit).
Ensisijaisesti seuran omille jäsenille suunnattua ulkopuolisten kouluttajien koulutusta seura
tukee tarjoamalla puitteet ja hoitamalla koulutustilaisuuksien käytännön järjestelyjä.
Ulkopuolisten kouluttajien koulutuksia järjestetään seuran jäsenten tarpeiden, toiveiden ja
mahdollisuuksien mukaan. Näihin tilaisuuksiin voidaan tarjota seuran ulkopuolisille
harrastajille osallistumismahdollisuus pientä tapahtumakohtaista korvausta vastaan.
Tarpeen ja mahdollisuuden mukaan voidaan järjestää muita koulutuksia esimerkiksi agilityn
alkeiskurssi, toko-, pentu- ja arkitottelevaisuuskurssit.

Tapahtumia
Seura pyrkii järjestämään vuoden aikana vähintään neljät epäviralliset agilitykilpailut.
Järjestelyvastuu on vuorotellen jokaisella agilityn treeniryhmällä. Virallisia kilpailuja
järjestetään kolmet 30.5., 3.7. ja 10.8.
Lisäksi seura voi järjestää jäsenilleen ja ulkopuolisille erilaisia tapahtumia, joista osa voi olla
myös koirattomia.

Tavoitteet
Seura pyrkii mahdollistamaan agilityn harrastamisen toiminta-alueellaan ja pitämään huolta
harjoittelumahdollisuuksista ja toiminnan tasosta. Seuran tavoitteena on, että jäsenistä
merkittävä osa kilpailee agilityssä ja menestys alueellisella ja kansallisella tasolla jatkuu ja
mahdollisuuksien mukaan edelleen kehittyy.
Seura pyrkii tarjoamaan mahdollisuudet tokon harjoitteluun huomioiden tämän erityisesti
hallikauden aikana vuorojen suunnittelussa.
Seura kannustaa jäseniään kouluttautumaan ja tukee sitä mahdollisuuksien mukaan.
Kouluttautumisen kohteena voi olla esimerkiksi virallisten kilpailujen järjestämiseen tai
valmentamiseen liittyvä koulutus tai muuhun seuran toimintaan liittyvän osaamisen
kehittäminen.
Seuran tavoitteena on säilyttää harjoittelupuitteiden nykyinen taso ympäri vuoden ja pyrkiä
kehittämään niitä edelleen.
Agilityesteiden uusimista jatketaan.
Seura pyrkii lähettämään oman joukkueen agilityn ja tokon SM-kilpailuihin.

Toiminta-ajatus
Seuran toiminta-ajatuksena on olla aktiivinen koiraharrastusyhdistys toiminta-alueellaan.
Seuran toiminnan pääpaino on koiraurheilulajeissa agility ja toko. Aktiiviset jäsenet toimivat
yhdessä tavoitteenaan hyvät harjoitteluolosuhteet ja niiden kehittäminen. Jäsenmäärä on
kohtuullinen suhteessa harjoittelumahdollisuuksiin ja täten pystytään tarjoamaan kaikille
jäsenille tarpeita vastaavaa koulutuksia ja harjoittelumahdollisuuksia.
Seuran toiminta luo positiivisen kuvan koirista ja koiraharrastuksista ja edistää myönteistä
ilmapiiriä toiminta-alueella. Seuran jäsenet edustavat seuraa ansiokkaasti koiratapahtumissa
ja kilpailuissa paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla.

