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TOIMINTASUUNNITELMA 2020 

 

Vuosikokous pidetään sääntöjen mukaan. Johtokunta kokoontuu tarvittaessa. 

Pääasiassa toimintamme keskittyy koulutuksien järjestämiseen. Säännöllisesti kokoontuvat 

treeniryhmät henkilöhaun ja tottelevaisuuden osalta. Yhdistyksessä toimii kaksi säännöllistä 

hakuryhmää, joista toinen toimii yhteistyössä Nokian Palveluskoiraharrastajien kanssa. 

Kurssimuotoisesti koulutuksia on tottelevaisuudesta, tokosta, rally-tokosta, erikois- ja 

metsäjäljestä ja pentukursseja. Lisäksi yksittäisiä koulutus- ja tapahtumapäiviä näistä ja muista 

lajeista.  

Äijänkiven treenikenttä saadaan uudistettuna käyttöön kevään 2020 aikana. Kentästä tulee 

osittain sorapohjainen, lisäksi rakennetaan uudet parkkipaikat Äijänkiven levähdysalueen jäädessä 

pois yleisestä käytöstä. Kentän avajaiset pidetään 13.6.2020. Avajaistapahtuma on suuri ja sen 

yhteydessä järjestetään koirien match show ja muuta ohjelmaa varojen keräämiseksi. 

Kenttäprojektin kustannusarvio on 26 722 euroa, josta Joutsenten Reitti rahoittaa 50%. Syksyllä 

yhdistys järjestää Keikyän Eräveikkojen kanssa Sastamalan syysnäyttelyn kenttäprojektin 

isoimpana varainkeruutapahtumana. 

Uutena perinteenä aloitetuilla yhteislenkeillä reippaillaan porukassa kuukausittain ympäri vuoden. 

Yhteistottikset myös herätetään uudelleen henkiin, huhtikuun alusta treenataan tiistaisin klo 18.00 

aluksi Patrian parkkipaikalla ja myöhemmin siirrymme Äijänkiven kentälle sen valmistuttua. 

 

Järjestämme tulevalla kaudella seuraavat tapahtumat: 

Tottelevaisuuskoulutus Häijään hallissa pyörii maaliskuun alkuun asti. Kouluttajana Niina Ojansivu. 

14.1. Tottelevaisuuskoulutus Häijään hallissa alkaa, kouluttajana Reija Puranen. 

7.2. Dobotunti Häijään hallissa. Tunteja jatketaan mikäli kysyntää on tarpeeksi. 

7.3. Miia Saarisen koirien kuvauspäivä Häijään hallissa. 

7.4. Yhteistottikset alkavat tiistaina klo 18.00, jatkossa yhteiset treenit viikottain. 

10.4. Niina Ojansivun jälkipäivä. Jälkipäivät jatkuvat kesäkauden ajan kerran kuussa. 

Huhti-toukokuussa tokokurssi alkaa, kouluttajana Alisa Kranni. 

Huhti-toukokuussa pentukurssit alkavat, kouluttajina Reija Puranen ja Sanna Laine. 

Huhti-toukokuussa BH-kurssi alkaa, kouluttajana Jenni Inkiläinen. 

1.5. Niina Ojansivun toinen jälkipäivä.  
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Toukokuussa kokeenomainen treeni arki-iltana Karkun kentällä, tuomarina Juha Kurtti.  

2.5. FH-koe 8 koirakolle, tuomarina Juha Kurtti. 

9.5. FH-koe 8 koirakolle, tuomarina Juha Kurtti. 

16.5. Tekniikkapäivä: seuraaminen, kouluttajana Anne Haaparanta. 

12.6. BH-koe iltakokeena 6 koirakolle, tuomarina Juha Kurtti. 

13.6. Äijänkiven kentän avajaiset, samalla koirien match show ja muuta ohjelmaa. 

28.6. FH-koe 8 koirakolle, tuomarina Juha Kurtti. 

Kesäkuussa tottelevaisuuskurssi alkaa, kouluttajana Niina Ojansivu. 

4.7. FH-koe 8 koirakolle, tuomarina Juha Kurtti. 

Kesän aikana järjestetään myös maastovieheeseen tutustumispäivä. 

26.-27.9. Yhdistys järjestää Keikyän Eräveikkojen kanssa ryhmänäyttelyn Sastamalassa, 

Kaukokiidon pihassa Vammalassa. Näyttelyssä esitetään ryhmät 2,3,5 ja 6. 

14.11. Yhdistyksen 60-vuotisjuhla 

 
Toiminnasta ilmoitetaan yhdistyksen jäsenkirjeillä, facebookissa ja nettisivuilla www.vpkh.org.  
 

http://www.vpkh.org/

