LAHDEN KÄYTTÖKOIRA RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2018
TOIMINTA-AJATUS
Yhdistyksen tarkoituksena on:
• Toimia alueella asuvien palveluskoiraharrastajien ja -ystävien yhdyssiteenä.
• Edistää palveluskoirarotujen koulutusta ja harrastustoimintaa.
• Tukee kenneltoimintaa.
• Ohjata jäsenistöään oikein hoitamaan, kasvattamaan ja kouluttamaan koiriaan, tavoitteena terve,
käyttökelpoinen, hyväluonteinen ja yhteiskuntaan soveltuva koira.
• Päämääriensä hyväksi toimia laillisesti ja puolueettomasti.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Lahden Käyttökoira järjestää palveluskoira- ja muita koirakokeita, kilpailuja,
näyttelyitä, kursseja, koulutustilaisuuksia, leirejä, retkiä, neuvontatilaisuuksia ja huvitilaisuuksia yms. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan
jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, sekä omistamaan kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi kiinnittää ja vuokrata omaisuuttaan sekä vuokrata käyttöönsä omaisuutta muilta. Yhdistys voi järjestää asianmukaisella luvalla myös
rahankeräyksiä, arpajaisia ja juhlia. Yhdistys ja Lemmikkikellari Riemu ovat sopineet yhteistyösopimuksen,
joka oikeuttaa jäsenistön saamaan ostoksistaan asiakasalennuksia.

KOULUTUSTOIMINTA
Yleiskoulutukset tapahtuvat Löyttymäen kentällä tiistaisin (kesäaikana) ja sunnuntaisin (talviaikana). Koiramäen kenttä ja maasto ovat jäsenten omatoimisessa käytössä. Koulutusohjaajilla on jäsenille koulutuskortteja, jotka oikeuttavat mahdollisiin alennuksiin. A-Qility Oy:n hallitila os. Vipusenkatu 25 on harjoituskäytössä
2 h/ 2 kertaa/kk tammi-maaliskuussa. Hallilla ei ole ohjattua harjoittelua. Kennelpiirin hallilla on vuoro 2
h/vko tammi-helmikuussa omatoimisia rallytokoharjoituksia varten.
Maastokoulutusta tapahtuu eri koulutusvetäjien ryhmissä viikoittain sopimusten mukaan. Kesäaikana koulutukset tapahtuvat pääasiassa arki-iltoina ja talviaikaan viikonloppuina. Koulutus-ja koemaastojen käytöstä
sovitaan maanomistajien ja metsästysseurojen kanssa sekä pyritään käyttämään yhdistyksen Koiramäen aluetta. Koiramäen kenttää ja harjoitusaluetta edelleen kehitetään. Investoidaan hankkimalla sinne grilli- ja huvimajakatos.
KILPAILU-, KOE- JA KOULUTUSTILAISUUDET
Pk-kokeita: jälkikoe, hakukoe, viestikoe, piirinmestaruuskoe jk + hk ja Tokokoe sekä BH kokeita keväällä ja
syksyllä.
Toimintavuoden aikana järjestetään seuraavia kurssi- ja koulutustapahtumia:

Kokeenomaiset harjoitukset kerta/kk, Toko- ja rallytokokoulutus, BH-kurssi, Pentukurssi, Arkitottelevaisuuskurssi, Arkitottelevaisuusohjaajakurssi, Luentoja, Tottiskoulutus, EK-päivä, Metsäjälkikoulutus ja NoseWorkkoulutus.
Lisäksi tuetaan arvokilpailuihin osallistuvia LKK:ta edustavia jäseniä ja LKK:ta edustavia joukkueita.
Pelastuskoirajaosto toteuttaa omaa toimintasuunnitelmaa.

NÄYTTELYTOIMINTA
Yhdistys järjestää varojen hankkimiseksi seuraavat näyttelyt. Näyttelyjen järjestämisistä vastaa näyttelytoimikunta.
• Talvinäyttely 14.1.2018, n. 800 koiran näyttely Messukeskuksessa ryhmille 1 ja 2, junior-handler, lapsi
ja koira kilpailu, parikilpailu, myös pennut.
• Kaikkien rotujen n. 700 koiran Pentunäyttely 21.10.2018, sisältäen myös edellä mainitut kilpailut.
• Talvinäyttely 13.1.2019 lisätään ryhmä 9, ryhmien 1 ja 2 lisäksi.

MUU TOIMINTA
Virkistys
Jäsenille järjestetään erilaisia huvi- ja virkistystilaisuuksia:
• Tallinnaan virkistys- ja näyttelymatka 1.-3.6.2018.
• Talkooruokailu aktiivijäsenten palkitsemiseksi.
Varainhankinta
• Match Show.
• Salpausselän Kennelpiirin KV-näyttelyn kehäkahvitusprojekti Lahti KV 24.-25.3.2018.
• Yhdistyksellä on vastuullaan 3 koirapuistoa Lahdessa: Paavolan koirapuisto, Rekolanpohjan koirapuisto ja Tanssimäenkadun koirapuisto.

TIEDOTTAMINEN
Jäsenlehti Mopen Posti ilmestyy painettuna 2 kertaa vuodessa, jäsentiedotteet, yhdistyksen omat internetsivut ja yhdistyksen jäsenten facebook-ryhmä sekä yhdistyksen julkinen facebook-sivu.
Hallituksen päätökset toimitetaan sähköpostilla jäsenille tiedoksi.
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