Hei!
Olen Satakunnan nuorisotoiminnan kouluttaja Leena Uskali-Leskinen
Raumalta. Olen toiminut kennelpiirin nuorisovastaavana kymmenisen vuotta.
Tänä aikana olen järjestänyt nuorille joka vuosi koiraleirin eripuolilla
Satakuntaa sekä kurssimuotoisia agility-koulutuksia muutamana talvena
Porissa. Toiminnan järjestäminen nuorille näin laajalla alueella on
haasteellista. Nuorten tavoittaminen tuottaa päänvaivaa. Olenkin monta
vuotta jo puhunut Suomen kennelliiton järjestämillä nuorisovastaavien (vanha
nimitys meille nuorisotoiminnan kouluttajille) koulutuspäivillä, että olisi
kaikkien kannalta järkevämpää valita jokaiseen paikalliseen
koirayhdistykseen ja -kerhoon oma nuorisovastaava, joka järjestäisi
koulutuksia ja muuta toimintaa alueensa nuorille. Huutooni on vastattu ja
meidän nuorisotoiminnan kouluttajien toimenkuva on muuttunut vuoden
alusta eli olemme nykyään rinnastettavissa kennelpiirin aluekouluttajiin ja
näyttelyohjaajiin. Kennelliitto kouluttaa meitä pari kertaa vuodessa ja meidän
tehtävämme on tuoda se tieto paikallistasolle.

Tästä hyvänä esimerkkinä on Rauman Käyttö- ja Seurakoirat ry. Siellä
nuorisotoiminta on aloitettu vuonna 2000. Heillä toimii nuorisovastaava, joka
vetää nk. junnureenit joka torstai koko kesän läpi. Reeneissä junnut pääsevät
koirineen tutustumaan tokon, agilityn ja junior handlerin saloihin. Tänä
vuonna uusina lajeina on mukaan otettu palveluskoiralajit haku ja jälki. Joka
kuun viimeisenä torstaina junnut kiertävät reenien sijaan kimppalenkin.
RKS:n junnujaosto on järjestänyt myös retkiä esim. Messukeskuksen
joulukuiseen koiranäyttelyyn sekä koirakylpylään. Junnut osallistuvat myös
Rauman kaikkien rotujen koiranäyttelyn talkoisiin toukokuussa. Heidän
tehtävänsä on kerätä kehistä tulokset sekä viedä kehiin lisää eväitä,
ruusukkeita ja nauhoja. Myös nauhojen pätkiminen on junnujen homma.
RKS:n junnujaosto saa oman osuutensa RKS:lle tulevasta tuotosta.

Satakunnan kennelpiirin alueella noin 150 yhdistystä. Viimeksi jokunen vuosi
sitten, kun yritin koota kaikista yhdistyksistä nuorisovastaavia koolle sain
kasaan 5. Joten nyt yritän paremmalla onnella. Pyydänkin nyt yhdistyksenne/
kerhonne hallitusta valitsemaan yhdistyksellenne/kerhollenne
nuorisovastaavan. Hänen ei tarvitse olla hallituksen jäsen. Riittää, kun hän on
kiinnostunut nuorten kanssa toimimisesta ja valmis uhraamaan vapaaaikaansa tähän toimintaan. Täysi-ikäisyys ei myöskään ole pakollista. Myös
yhdistysten erilaisuus tuo omat haasteensa toiminnalle, joukkoon mahtuu
paljon metsästysseuroja ja yhden lajin seuroja kuten agility ja pk. Mutta
yhdessä tämäkin haaste ratkotaan.

Tarkoitukseni on koota kaikki yhdistysten/ kerhojen nuorisovastaavat yhteen
kaksi kertaa vuodessa. Tuolloin käydään läpi Suomen kennelliiton terveiset,
mitä nuorten kanssa voi tehdä ja mitä paikallistasolla on jo tehty, miten
kaikkea voi tehdä (esim. leirin järjestämisohjeet, lakipykäliä nuorten kanssa
toimimiseen yms yms) sekä tietysti tutstutaan ja verkostoidutaan ja jos
tarvetta ja halua löytyy, niin voidaan yhdessäkin järjestää esim. koulutuksia
nuorille tms.

Ehkä tylysti sanottu, mutta leiri on niin sanotusti hanskassa. Eli siellä minulla
on jo monena vuonna mukana olleet leiriohjaajat, joten siinä en tarvitse apua.
Leirille saa toki tulla tutustumaan!!!

Tänä vuonna leiri järjestetään Kokemäen Pitkäjärvellä 10.-12.7.2015. Luvassa
paljon koiruuksia, kuten erilaisia koulutuksia, temppuilua ja leikkimielistä
kisailua.
Hinta sisämajoituksessa 50€/leiriläinen ja teltassa 40€/leiriläinen. Hinnat
sisältävät täysylläpidon.
Leiriläisen koiran tulee olla vähintään 1-vuotias sekä rokotettu ja madotettu
Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaisesti.
Koiralla tulee olla häkki yksinoloa varten. Leirille ei saa tuoda juoksuista tai
sairasta koiraa.
Leirille ovat tervetulleita kaikki nuoret asuinpaikkakunnasta riippumatta.
Satakuntalaiset ovat etusijalla.
Ilmoittautumiset sekä tiedustelut 1.6.2015 mennessä
Leena Uskali-Leskinen leenauskali (at) gmail.com ja ILTAISIN klo 19-21, p.
044-3581673.

Leirillä on vielä muutama vapaa paikka.

Satakunnan Kennelpiirin nuorisojaostolla on myös omat Facebook-sivut
https://www.facebook.com/satakunnankennelpiirinnuorisojaosto

Pyydänkin nyt teitä paikallisyhdistyksen tai -kerhon hallitusta valitsemaan
itsellenne nuorisovastaavan, jonka tiedot ilmoitatte minulle. Olen vastaavaan
sitten yhteydessä.

Ensimmäinen tapaaminen järjestetään kesäkuussa Porissa, paikan ja
ajankohdan ilmoitan myöhemmin. Porissa siksi, että sinne pääsee julkisilla
kulkuneuvoilla joka puolelta Satakuntaa kätevimmin, jos nuorisovastaavanne
on alaikäinen, niin kuljetukset tuottavat ehkä ongelmia.

Ilmoitakaa siis pikimmiten nuorisovastaavanne yhteystiedot: nimi, osoite,
mailiosoite, puhelin numero minulle
leenauskali@gmail.com
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