Jäsenkirje 1/2018

Forssan Pussikoirien vuosi lähti käyntiin vuosikokouksella 5.2.2018
Vuosikokouksessa valittiin hallitukseen puheenjohtajaksi Suvi Uotila (agilitytoimikunnan pj) ja
hallituksen jäseniksi Ulla Viholainen (rahastonhoitaja ja jäsensihteeri), Niina Nurmi (varapj), Anu
Seppänen (sihteeri) ja Minna Nikander.
Vuosikokouksen yhteydessä palkittiin myös viime vuonna kilpailuissa menestyneitä koirakoita.
Pussikoirien vuoden koirapalkinnot:
Tokokoira: bordercollie UunoDG ”Uuno” & Minna Kujanpää
Tokotulokas: hovawart Milahow Nimbuc ”Musti” & Lea Törmä
Rallytokokoira: pk collie Suvituikun King-Bear ”Micky” & Johanna Kuusi
Rallytokotulokas: hovawart Milahov Nimbuc ”Musti” & Lea Törmä
Agilitykoira: Kromfohrländer Krumme Furche Festina Lente "Cinco" & Annariina Kulmala
Agilitytulokas: Kääpiövillakoira Massimo, Backseat Driver’s Massimo ”Massimo” &Ulla Viholainen
Lisäksi kunniakirjalla palkittiin:
Tokon Etelä-Hämeen piirinmestari: bordercollie UunoDG ”Uuno” & Minna Kujanpää
Tokon piirinmestaruuskilpailuiden joukkuekilpailun 3. sija: bordercollie UunoDG ”Uuno” &
Minna Kujanpää, X-rotuinen Iina & Mira Markkanen sekä X-rotuinen Milli & Iida Asikainen
Agilityn piirinmestaruuskilpailuiden piirinmestarit yksilökilpailuissa
Kääpiövillakoira Backseat Driver´s Tambest "Tami" & Ulla Viholainen
Kromfohrländer Krumme Furche Festina Lente "Cinco" & Annariina Kulmala
X-rotuinen Iina & Mira Markkanen
Agilityn Piirinmestaruuskilpailut joukkuekilpailuiden 1. sija
X-rotuinen Iina & Mira Markkanen, kultainennoutaja Pammukan Vilinä ”Nelly” & Anu Seppänen,
bordercollie UunoDG ”Uuno” & Iida Asikainen sekä labradorinnoutaja Halolan Leväperä ”Tirja” &
Paula Ojanen.
Agilityn senior Suomenmestari
Kääpiövillakoira Backseat Driver´s Tambest "Tami", omistaja & ohjaaja Ulla Viholainen
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Vuoden 2017 ahkerimmat talkoilijat
1. Senni Uotila
2. Timo Latovehmas
3. Johanna Kuusi

Jäsenmaksut 2018
Vuosikokokouksessa päätettiin vuoden jäsenmaksuista
Aikuisjäsen 25 €
Alle 18 v. jäsen 10 €
Perheenjäsen 10 €

LounaPlussan Harraste-teemahanke
Yhdistyksemme on mukana Leader LounaPlussan Harraste-teemahankkeessa, joka rahoitetaan
maaseuturahastosta.

Seura on hakenut mukaan LounaPlussan Harraste-teemahankkeeseen, jossa on mahdollista
tehdä harrastustoimintaan tarvittavia kalustohankintoja. Hankkeessa myönnetään tukea 75 %
kustannuksista. Hankkeen kautta on tilattu uusi puomi, turvapussi ja 2 kpl uusia putkia painoineen.
Nykyinen kisapuomi siirtyy treenikäyttöön ja uusi puomi tulee kisakäyttöön.

Kevään ensimmäiset talkoot tiedossa!
Agilityesteet siirretään kentälle torstaina 5.4. klo 17.30 alkaen maneesilta.
Ilmoittautumiset 4.4. mennessä Suville uotila.suvi@gmail.com
Pakettiautoja/peräkärryjä tarvitaan!
Kevättalkoot kentällä keskiviikkona 25.4. klo 17.00 alkaen.
Omat haravat mukaan, tarjolla makkaraa ja mehua talkoolaisille!
Ilmoittautumiset 24.4. mennessä Niinalle niina.nurmi@outlook.com
Match Show helatorstaina 10.5.
Lisätietoja tulossa myöhemmin, seuraa facebook-tapahtumaa!
Talkoilijoita tarvitaan, ilmoittautumiset Anulle seppanen.anu@outlook.com
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Vaatetilaus
Anni Husu järjestää vaatetilauksen kevään/alkukesän aikana.
Vaatteiden sovitus mahdollisuus kentällä kevättalkoissa 25.4., sekä Tanja Kurikan koulutuksessa
28.4.

Talkoopisteiden kerrytys ja käyttö
Kilpailuissa ja talkoissa tehtävistä töistä saa myös talkoopisteitä. Pisteet kertyvät tehtyjen tuntien
mukaan.
puoli päivää on 5 pistettä = 2,50€
koko päivä on 10 pistettä= 5€.
Myös ennen ja jälkeen kilpailuita tehtävistä töistä esim: ilmoittautumisten vastaanotto, kisalippujen
valmistelu, leipominen buffettiin ym. saa talkoopisteitä.
Talkoopisteitä voi käyttää maksettaessa ulkopuolisia koulutuksia ja maneesimaksuja. Jäsenmaksu
on ainoa jota ei voi maksaa talkoopisteillä. Jos tuo kaverin kisoihin taikka muihin talkoisiin
talkoilemaan, myös tämän työpanos kerryttää jäsenen pisteitä.
Mikäli nuo pisteet haluaa käyttää, voi kysyä Ullalta ulla.viholainen@gmail.com omien
talkoopisteiden määrästä. Myös koulutuksia / maneesimaksuja maksaessaan, pitää ilmoittaa
Ullalle montako pistettä aikoo käyttää.
Tapahtumista vastaavat henkilöt pitää huolen, että talkoopisteiden määrät tulevat Ullan tietoon

Tietoja tulevan kesän koulutuksista ja kisoista.
AGILITY
Agilitykisat
7.7., 1,2 ja 3-luokan kisat
12.8., 1, 2 ja 3-luokan kisat
Agilityn alkeiskurssi
Keskiviikkoisin 2.5.-20.6. klo 17.00 (8 kertaa)
Kouluttajina Mira Markkanen ja Sonja Nyman
Ilmoittautumiset 23.4. mennessä Suville uotila.suvi@gmail.com
Kurssi täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä
Hinta jäsenille 45 €, muut 60 €, maksun eräpäivä 27.4. Maksaessasi käytä viitenumeroa 14135.
Agilityryhmät kesällä 2018, treenit alkaa kentällä 23.4.
Maanantaisin Ullan ryhmä klo. 17.00
Tiistaisin Niinan ja Anun ryhmä klo. 17.30
Torstaisin Suvin ryhmä klo 17.00, 1-2 ryhmää
Ilmoittautumiset ryhmiin Suville 16.4. mennessä uotila.suvi@gmail.com
Muistathan ilmoittaa ilmoittautuessasi ryhmään missä kisoissa aiot talkoilla tulevana
kesänä!!
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Vapaavuoro
Jo tutuksi tullut agilityn vapaavuoro jatkuu myös tällä kesäkaudella kentällä. Ryhmän tarkoituksena
on treenata yhdessä, ryhmällä ei ole varsinaista kouluttajaa vaan kaikki auttaa toinen toisiaan ja
jokainen tuo vuoroviikkoina harjoiteltavan radan. Päivistä sovitaan viikoittain omassa facebook
ryhmässä. (tai muuten ellei jäsen ole facebookissa) Vapaavuoron hinta on 20 € / koko kesä
(poikkeuksena kentän avaimen vuokranneet). Mikäli olet kiinnostunut vapaavuorosta, ota yhteys
Suviin.

Ulkopuoliset kouluttajat agility
la 12.5. Timo Rannikko
la 14.7 Timo Rannikko
Hinta jäsenille 23 €/kerta, ei jäsenet 30 €/kerta. Koulutukset tulee maksaa 7.5. mennessä.
Maksaessasi koulutuksia käytä viitenumeroa 5005.
ma 20.8 Ville Liukka
ma 27.8 Ville Liukka
Hinta jäsenille 23 €/kerta, ei jäsenet 30 €/kerta. Koulutukset tulee maksaa 15.8. mennessä
Maksaessasi koulutuksia käytä viitenumeroa 5005.
Paikkoja on rajoitetusti, ja ne jaetaan siten, että ensisijaisesti paikat jaetaan yhdelle koiralle. Jos
paikkoja jää, on mahdollista osallistua toisen koiran kanssa. Halukkuudesta osallistua toisen koiran
kanssa, asiasta pitää ilmoittaa ensimmäistä koiraa ilmoitettaessa.
Sitovat ilmoittautumiset Timo Rannikko 1.4.- 30.4. ja Ville Liukka 5.8. mennessä. Jos haluaa
osallistua kaikkiin 4 koulutukseen, kaikkiin voi ilmoittautua samalla kertaa Suville osoitteeseen
uotila.suvi@gmail.com. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä myös aika, jolloin haluaisit tulla
(Timo 10-12, 12-14, 14-16) (Ville 15-17, 17-19 ja 19-21). Mielellään niin, että jokaisella kerralla
mihin osallistuu, on aina samassa ryhmässä.

Tanja Kurikan koulutukset (omakustanteinen)
Lauantaisin 28.4, 26.5, 28.7, 25.8, 22.9
Koulutuksen hinta 40 €/kerta
Lisätietoja Ullalta, ulla.viholainen@gmail.com

Agilityn seuranmestaruudet
Agilityn seuranmestaruudet järjestetään kesällä 2018 cup-muotoisena.
Osakilpailut ovat 25.7. ja 12.9.
Osallistumismaksuna karkkipussi.
Luokkina mölli, avoin ja seniori.
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TOKO/RALLYTOKO
Ulkopuoliset kouluttajat toko/rallytoko
Tiina Kuusisto, 16.6. 15.7. 11.8. 8.9.
Tiina ei ole rallytokokouluttaja eli ei saa oppia kylttien suorittamiseen, mutta koiran vireeseen ja
kaikkeen muuhun tekemisen ylläpitäiseen kyllä.
Ilmoittautumiset Johannalle josekuu@gmail.com 1.6. mennessä.
Hinta jäseniltä 26 €/kerta, ei jäsenet 32 €/kerta. Maksaessasi koulutusta käytä viitenumeroa 5005,
koulutukset tulee olla maksettuna 11.6. mennessä.
Rallytokoon suunnitteilla alkeis- ja jatkokurssi, sekä omatoimi ryhmä.
Lisätietoja seuraavassa jäsenkirjeessä.

Kentän avaimen vuokraaminen
Jäsenet voivat myös entiseen tapaan vuokrata kentän avainta ensi kesänä. Maksu on 70 € per
avain, josta palautetaan syksyllä ulkokauden loputtua 50 € avainta
vastaan mikäli velvoitteet täyttyvät. Avaimen lunastaminen edellyttää voimassa olevaa jäsenyyttä
Pussikoirissa sekä edustus- ja talkoovelvoitetta.
Talkoovelvoite täyttyy 2 pisteellä,joita kertyy seuraavasti:
- agilitykisoissa työskentely (vähintään puoli päivää) 1
- tokokisoissa työskentely (iltakisoissa koko ilta, päiväkisoissa
vähintään puoli päivää)
Lisäksi jos jäsen kisaa agilityssä, hänen tulee edustaa kisoissa Pussikoiria ja kisata Pukon
lisenssillä. Muiden seurojen edustajat eivät saa avainta.
Avaimen panttimaksua ei palauteta, mikäli syksyllä ulkokauden päättyessä
talkoovelvoite ei täyty, pl. kouluttajat, joiden panttimaksu palautetaan jos koulutusvelvollisuus
täyttyy.
Kenttä on tarkoitettu vain avaimen lunastaneen jäsenen omaan treenikäyttöön.
Avaimia saa lunastaa Ullalta.

Agility- ja tokotuloksien ilmoittaminen vuoden aikana
Agilityssä, tokossa ja rallytokossa kilpailevia pyydetään ilmoittamaan kisojen jälkeen tulokset
sähköpostilla forssanpussikoirat@gmail.com
Pussikoirien nettisivuille päivitetään jäsenten kisatuloksia jäsenten ilmoitusten perusteella (pl.omat
kisat). Päivitettäviä tuloksia ovat nollat agilityssä ja tokossa vain 1- tulokset. Rallytokon osalta
saavutetut hyväksytyt tulokset (yli 70 p.).
Kisaavien koirien kuvia puuttuu myös vielä, joten lähetä koirasi kuva samaan osoitteeseen.
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Kisaura alkuun Pukon tuella!
Forssan Pussikoirat ry tukee jäseniään kisauran alussa maksamalla ensimmäisen agilitykilpailun,
tottelevaisuuskilpailun tai rallytokokilpailun kilpailumaksun.
Maksukuitti ensimmäisestä kilpailusta toimitetaan rahastonhoitaja Ulla Viholaiselle saman
vuoden aikana.

Keväisin terveisin FPukon hallitus
Yhteystiedot
Kaikista mieltä askarruttavista asioista voi olla yhteydessä hallitukseen ja lajivastaaviin.
Forssan Pussikoirat ry Koulutuskenttä Pilvenmäki, Pilvenmäentie, 30420
forssanpussikoirat @gmail.com
Agilityasiat: fpuko.agi@gmail.com
Toko-asiat ja rallytokoasiat: fpuko.toko@gmail.com
www.forssanpussikoirat.fi
Tilinumero: FI83 5025 0220 1201 90
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