LAHDEN KÄYTTÖKOIRA RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2020

TOIMINTA-AJATUS
Yhdistyksen tarkoituksena on:
• Toimia alueella asuvien palveluskoiraharrastajien ja -ystävien yhdyssiteenä.
• Edistää palveluskoirarotujen koulutusta ja harrastustoimintaa.
• Edistää jäsentensä valjakkourheiluharrastusta ja/tai kilpailutoimintaa.
• 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).
Tavoitteelliset koirakot ovat voineet harjoitella yksitellen samaan aikaan kentällä. Tavoitteellisten
tottelevaisuuskoulutuksen jatkoryhmä kokoontuu keskiviikkoisin ja sunnuntaisin talviaikana.
Koiramäessä kokoontuu pk-tottelevaisuusryhmä sunnuntaisin. Koiramäen kenttä ja maasto ovat
jäsenten omatoimisessa käytössä.
Koulutusohjaajilla on jäsenille jäsenkortteja, jotka oikeuttavat mahdollisiin alennuksiin.
VAU:n hallilta, Vipusenkatu 25 Lahti, on varattu helmikuun loppuun rally-tokolle 1 h/vk, pk-tottikselle 1
h/vk, ja pelastuskoirille 1-2 h/vk. On myös keskusteltu lisätuntien varaamisista, mikäli halukkaita
treenaajia löytyy.
Maastokoulutusta tapahtuu eri koulutusvetäjien ryhmissä viikoittain sopimusten mukaan. Kesäaikana
koulutukset tapahtuvat pääasiassa arkipäivisin ja talviaikaan viikonloppuina. Koulutus- ja koemaastojen
käytöstä sovitaan maanomistajien ja metsästysseurojen kanssa sekä pyritään käyttämään yhdistyksen
Koiramäen aluetta. Koiramäen kenttää ja harjoitusaluetta edelleen kehitetään.
Koe- ja koulutustoimikunta on järjestäytynyt uudelleen ja toimikunnassa on eri koulutusryhmien
edustajia. Toimikunta suunnittelee ja toteuttaa eri lajeille sopivia koulutustilaisuuksia, jotka hallitus
hyväksyy.
KILPAILU-, KOE- JA KOULUTUSTILAISUUDET
Pk-kokeita: jälkikokeita, hakukokeita, sekä BH kokeita keväällä ja syksyllä, peko-koe, tokon
piirinmestaruuskoe 22.8.2020,
IGP-FH MM Lahdessa 19.-23.5.2020, Pajulahti yhteistyössä Palveluskoiraliiton kanssa.*
Järjestetään kurssi- ja koulutustapahtumia.
Lisäksi tuetaan arvokilpailuihin osallistuvia LKK:ta edustavia jäseniä ja joukkueita.

* = Tapahtuma on siirretty vuodelle 2021 koronaviruspandemian vuoksi, tarkka ajankohta varmistuu
myöhemmin.

PEKO
Maastokoulutuksen kehittäminen ja jatkaminen, vuonna 2020 erityisteemana jäljestys sekä
alueen tarkistamisen varmuus. Tavoitteena saada useammalle koirakolle koetulokset ja
ainakin yksi uusi hälytyskoira.
● Tutustuminen IPO-R -kokeisiin
● Hälyryhmän omat treenit ja yhteistyö lähialueen muiden hälytysryhmien kanssa
● Yhteistyö ja -harjoitukset Pelastuspalvelun, Poliisin ja muiden VAPEPA-ryhmien kanssa
● Omien kokeiden järjestäminen (PEKO-T, IPO-R)
● Häly- ja VIRTA-treenien järjestämien
● VIRTA-testin järjestäminen tarvittaessa
● Pelastuskoiratoiminnan perusteet ja apuohjaaja -koulutuskurssin järjestäminen yhteistyössä Keravan
Koiraharrastajien kanssa ja uusien ryhmäläisten osallistuminen
● Kokeisiin osallistuminen
● Ulkopuolisen kouluttajan hankkiminen tarvittaessa
● Uusien maastojen ja harjoituspaikkojen hankkiminen
● Ryhmäläisten oma kouluttautuminen Palveluskoiraliiton ja VAPEPA:n kursseilla
NÄYTTELYTOIMINTA
Yhdistys järjestää varojen hankkimiseksi seuraavat näyttelyt. Näyttelyjen järjestämisistä vastaa
näyttelytoimikunta.
• Talvinäyttely 19.1.2020 n. 1400 koiran näyttely Messukeskuksessa ryhmille 1/9 ja 2, junior-handler,
lapsi ja koira kilpailu, parikilpailu, myös pennut
• Kaikkien rotujen n. 700 koiran Pentunäyttely 25.10.2020, sisältäen myös edellä mainitut kilpailut
• Talvinäyttely 17.1.2021 FCI ½ & FCI 9, myös pennut, junior handler.
MUU TOIMINTA
Virkistys
Jäsenille järjestetään erilaisia huvi- ja virkistystilaisuuksia:
• Riikaan virkistys- ja näyttelymatka 12.-15.6.2020
• Talkooruokailu aktiivijäsenten palkitsemiseksi.
Varainhankinta
• Salpausselän Kennelpiirin KV-näyttelyn kehäkahvitusprojekti 28.-29.11.2020
• Yhdistyksellä on vastuullaan 3 koirapuistoa Lahdessa: Rekolanpohjan koirapuisto, Tanssimäenkadun
koirapuisto ja Kerinkallion koirapuisto.
TIEDOTTAMINEN
Jäsenlehti Mopen Posti ilmestyy painettuna 2 kertaa vuodessa, jäsentiedotteet, yhdistyksen omat
internet-sivut ja yhdistyksen jäsenten facebook-ryhmä sekä yhdistyksen julkinen facebook-sivu.
Hallituksen päätökset toimitetaan sähköpostilla jäsenille tiedoksi.
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