Suomen Agilityliiton

STRATEGIA

Suomen Agilityliitto vastaa
agilityn monipuolisesta
toiminnasta ja kehityksestä
laajentuvassa harrastuskentässä. Tavoitteena on,
että vuoteen 2025 mennessä
Suomi on kansainvälisesti
johtava agilitymaa kaikilla
toiminnan osa-alueilla.

TOIMINTAAJATUS
Suomen Agilityliiton (jatkossa SAGI) tarkoituksena
on edistää ja kehittää agilitya mahdollisimman
monipuolisesti kaikilla lajin osa-alueilla koirakon
hyväksi, jäsenyhdistysten kautta. Tavoitteena on
harrastajien fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen
kehittäminen. Toiminta käsittää koko maan.
Toiminnassa kannustetaan kaiken ikäisiä ihmisiä
fyysiseen aktiivisuuteen, liikkumiseen, urheiluun ja
seuratoimintaan. Tavoitteena on edistää koirien
koulutusta ja hyvinvointia sekä parantaa yleistä
koiranpitoa. SAGI toimii paitsi agilityseurojen ja
-harrastajien yhdyssiteenä ja keskusjärjestönä,
myös agilityharrastuksen etujärjestönä.

ARVOT
Avoin urheiluyhteisö

Toimintamme on avointa, demokraattista, vuorovaikutteista ja kansainvälistä.

Seurojen kautta, koirakon hyväksi

Tuemme tasavertaista yhdessä tekemistä seurojen,
koirakoiden ja lajin hyväksi. Toiminnan tarkoituksena
on edistää toisten kunnioittamista ja vastuullisuutta,
innostaen ja kannustaen harrastajia kehittymään ja
toimimaan yhdessä.

Eettiset arvot

Toimintamme perustuu liikunnan eettisiin arvoihin,
urheilun reilun pelin periaatteisiin, tasa-arvon edistämiseen ja hyvän koiranpitotavan vaalimiseen.

Suomalaisen lajiosaamisen arvostus

Edistämme monipuolista lajiosaamista ja arvostusta
kansallisesti sekä kansainvälisesti. Ylläpidämme ja
kehitämme kouluttajien, valmentajien, tuomareiden, seuratoimijoiden ja koirakoiden osaamista.

Liikkuva ja hyvinvoiva koirakko

Kannustamme harrastajia aktiiviseen ja monipuoliseen liikuntaharrastukseen yhdessä koiran kanssa.
Toiminnan perustana on ihmisten ja koirien kokonaisvaltainen hyvinvointi.

“Agility on iloinen, vauhdikas
ja hyvinvointia edistävä urheilulaji”

TOIMINNAN
OSA-ALUEET

Toiminnassa otetaan huomioon muuttuva toimintaympäristö, ja tarpeen mukaan toiminnan osaalueita voidaan yhdistää tai lisätä. Juniori-, seniorija paragilityharrastajat ovat tärkeä osa toimintaa.
Heidät huomioidaan kaikilla osa-alueilla.

SAGIn toiminnan osa-alueet ovat kilpailutoiminta,
koulutus- ja valmennustoiminta, viestintä ja hallinto.
Osa-alueet ovat sidoksissa toisiinsa ja ne kaikki ovat
tärkeitä liiton toiminnan kannalta.

Kilpailutoiminta
Kilpailutoiminta koostuu kansallisesta kilpailutoiminnasta ja kansainvälisestä arvokilpailutoiminnasta.
Pääperiaatteina on ylläpitää ja kehittää kilpailutoimintaa kokonaisvaltaisesti. Kansallisten kilpailujen hallinnointi on yksi keskeisimmistä tehtävistä.
Kansainvälinen toiminta koostuu arvokilpailutoiminnasta ja yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa.
Kilpailutoiminnan tavoitteena on saavuttaa kansainvälistä kilpailumenestystä, ja vakiinnuttaa Suomen
asema agilityn huippumaana. Laadukas kansallinen
kilpailu- ja koulutustoiminta luo edellytykset kansainväliselle menestykselle.

Tavoitteet vuoteen 2020 mennessä
Vuonna 2018 Suomessa järjestetään Féderation
Cynologique Internationalen (jatkossa FCI) alaiset
agilityn MM-kilpailut.
SAGIlla on vakiintunut käytäntö valita ja nimetä
edustusjoukkueet myös FCI:n ulkopuolisiin arvokilpailuihin. Lisäksi liitto lähettää edustusjoukkueen
ParAgility Word Cup –kilpailuun (jatkossa PAWC).
Maajoukkuetoiminta laajenee käsittämään erilliset juniori- ja paragilitymaajoukkueet. Nykyisen
maajoukkuetoiminnan ensimmäinen kehitystavoite
on saada toiminta muutettua ympärivuotiseksi.
Kansallisten arvokilpailuiden järjestäminen on haluttu kunniatehtävä jäsenseuroille.
Juniori-, seniori-, ja paragilityn kansalliset arvokilpailut ja niiden asema ovat vakiintuneet.

Agilityn ranking-järjestelmä on käytössä kansallisten
arvokilpailuiden pääsykriteerien määrittelyssä sekä
tehtäessä urheilijavalintoja valmennus- ja kilpailutoimintaan.
Kaikki kilpailuihin liittyvät asiakirjat ovat sähköisiä.
SAGIlla on dokumenttipankki, josta löytyy arvokilpailuohjeistus sekä halli-, este- ja kenttätietodokumentit. Lisäksi käytössä on estesertifiointijärjestelmä.

Tavoitteet vuoteen 2025 mennessä
SAGIlla on vakiintunut käytäntö lähettää edustusjoukkueet European Open ja Junior European Open
–kilpailuihin. Suomessa nämä kilpailut järjestetään
vuoteen 2025 mennessä.
Maajoukkueiden toiminnasta vastaa palkattu ammattitaitoinen valmennusjohto.
Eri kilpailusarjoja ja -muotoja kehitetään kansallisesti ja kansainvälisesti.
Kilpailustarttien määrä kaksinkertaistuu vuoteen
2014 verrattuna.
Sähköinen kilpailujärjestelmä on laadukas ja kansainvälisesti haluttu sekä yhteensopiva muiden
maiden kilpailujärjestelmien kanssa.
Jäsenseurojen järjestämät kilpailutapahtumat ovat
laadukkaita, ja ne kiinnostavat kilpailijoita myös
kansainvälisesti.

Koulutus- ja
valmennustoiminta
Koulutus- ja valmennustoiminta sisältää niin harrastajien, tuomarien, seuratoimijoiden kuin SAGIn
toimihenkilöidenkin kouluttamisen. Pääperiaatteina
on ylläpitää ja kehittää kansallista, kokonaisvaltaista
lajiosaamista urapolkumallin avulla.
Koulutustoiminnan tavoitteina on saavuttaa kansainvälisesti merkittävä asema agilityn koulutus- ja
valmennusjärjestelmien kehittäjänä sekä kouluttaa
kansainvälisesti arvostettuja lajiosaajia.
Nämä koulutus- ja valmennusjärjestelmät tukevat
seurojen toimintaa kaikilla eri koulutus- ja valmennustasoilla huomioiden erityisesti laadukkaan
alkeistason opetuksen sekä seuratoimijoiden kehittymisen tukemisen.

Urapolut

Tavoitteet vuoteen 2020 mennessä
Tuomarikurssi järjestetään vuonna 2016. Tuomarikoulutusjärjestelmä on korkeatasoinen ja kansainvälisesti arvostettu. Lisäksi tuomarin urapolku on
houkutteleva ja mielenkiintoinen vaihtoehto lajin
harrastajille. Tuomarityön kehittämiseksi käytössä
on laatujärjestelmä.
Liittokouluttajat osallistuvat aktiivisesti SAGIn toimintaan sekä koulutus- ja valmennusjärjestelmien
kehittämiseen. Valmentajien koulutusjärjestelmä on
vakiintunut, ja se sisältää valmentaja- ja ohjaajakoulutusmallin (VOK) mukaisen urapolun.
Jäsenseurojen toimintaa tuetaan järjestämällä
monipuolista seuratoimijakoulutusta.
Kurssi- ja koulutusmateriaalit ovat ajantasaisia ja
kattavia sekä huomioivat kaikkien agilityharrastajien
tarpeet.
Yhteistyö muiden urheilu- ja koiraharrastuslajien
kanssa on aktiivista. Koirien kokonaisvaltainen hyvinvointi on keskeisessä asemassa kaikessa koulutustoiminnassa.
Seurojen koulutus tukee koirakon urapolkua.
Juniori-, seniori- ja paragilitykoulutus on ovat osa
seurojen vakiintunutta toimintaa.

Tavoitteet vuoteen 2025 mennessä
Tuomarikurssi järjestetään 3—5 vuoden välein.
Tuomareiden jatkokoulutuksessa hyödynnetään
muiden urheilulajien asiantuntemusta.
Valmentajan urapolku on koulutustoiminnan mallina
monessa maassa. Suomalaisten agilitykouluttajien
ja -valmentajien osaaminen on kysyttyä kansainvälisesti. Kaikilla koulutuksen osa-alueilla tehdään
yhteistyötä kansainvälisesti.
Suomessa tehtävä agilityn tutkimus- ja kehitystyö on
korkeatasoista, ja varmistaa pysymisen lajin kansainvälisen kehityksen kärjessä. Koirakon fysiikka- ja
mentaalivalmennus ovat osana seurojen koulutus- ja
valmennustoimintaa.
Suomalaisella agilitydelegaatilla on FCI:n agilitykomitean työryhmän vetovastuu ja jäsenyys.
Suomen agilitydelegaatti toimii FCI:n agilitykomitean
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Viestintä
Viestintä käsittää sisäisen ja ulkoisen viestinnän
lisäksi myös markkinointiviestinnän. Tavoitteena on
rakentaa myönteistä, aktiivista ja urheilullista julkisuuskuvaa liitosta ja lajista.
Viestintä vaikuttaa olennaisesti koko SAGIn toiminnan onnistumiseen. Toimiva sisäinen viestintä luo
pohjan hyvälle ulkoiselle viestinnälle. Avoin vuorovaikutus antaa eri toimijoille mahdollisuuden ja
motivaation olla mukana toiminnan kehittämisessä.
Viestinnän tavoitteena on tiedottaa SAGIn toiminnasta, palveluista ja päätöksenteosta sekä valmisteilla olevista asioista tehokkaasti, monipuolisesti ja mahdollisimman reaaliaikaisesti. SAGI pyrkii
luomaan avoimen keskusteluyhteyden lajin harrastajien kanssa, jotta erilaiset näkemykset ja toiveet
voitaisiin ottaa päätöksenteossa ja toiminnan toteutuksessa huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Tavoitteet vuoteen 2020 mennessä

Tavoitteet vuoteen 2025 mennessä

Viestinnän toimintaohje ohjaa kaikkea SAGIn ulkoista ja sisäistä viestintää.

Agility on tunnettu ja tunnustettu urheilulajina
kansallisesti ja kansainvälisesti. SAGI on tunnettu
ja arvostettu urheilu- ja kennellajiliitto, joka toimii
asiantuntijana ja aktiivisena mielipidevaikuttajana
niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Viestinnässä painotetaan SAGIn eettisiä ohjeita ja
arvoja sekä urheilun reilun pelin periaatteita, jotka
myös harrastajat ovat omaksuneet.
SAGI on kiinnostava yhteistyökumppani, joka tarjoaa
laajaa näkyvyyttä kansallisesti ja kansainvälisesti.
Viestinnässä ja markkinoinnissa noudatetaan yhtenäistä visuaalista ilmettä myös kentällä näkyessä.
Palautteen vastaanottoon ja käsittelyyn on vakiintuneet käytännöt ja kanavat.
Käytössä olevat tietojärjestelmät ovat korkeatasoisia ja niitä kehitetään tarpeita vastaaviksi. Reaaliaikaisen kuva- ja videomateriaalin tuottaminen ja
lähettäminen ovat osa viestintää. Arvokisaviestintä
toteutetaan useammalla kielellä.
SAGI julkaisee jäsenlehteä ja sähköistä tiedotetta.

SAGIn viestintä on kansainvälisesti arvostettua ja
kiinnostavaa.
Keskustelupaneelit edistävät kansallista ja kansainvälistä vuorovaikutusta kaikkien lajin harrastajien
kesken.
Kilpailujärjestelmä tuottaa reaaliaikaista tulospalvelua, joka on selkeästi esillä viestinnässä.
SAGI on rakentanut myönteisen brändin liitolle ja
lajille.

Vakiintuneet sopimusmallit ovat käytössä liiton ja
yhteistyökumppaneiden sekä liiton toiminnassa
mukana olevien välillä.
SAGI tarjoaa jäsenilleen ja lisenssinhaltijoilleen kiinnostavia etuja. Yhdistystoiminnan tukeminen, joka
sisältää ohjeistuksen, neuvonnan, hallinnoinnin sekä
koulutuksen, on SAGIn toiminnan tärkeä kulmakivi.
SAGIlla on merkittävä rooli Valon, Kennelliiton
ja FCI:n sääntötyössä. SAGIlla on voimassaoleva
kurinpitosäännöstö ja toimiva kurinpitolautakunta.
Lajin säännöstöä kehitetään ja päivitetään jatkuvasti.
SAGI kuuluu Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaisen yleisavustuksen piiriin. Projekteihin anotaan
aktiivisesti erityisavustuksia.
SAGI on saavuttanut VALOn täysjäsenyyden ja toimii
itsenäisenä ja vahvana Kennelliiton hyväksymänä
lajiliittona.

Hallinto
Hallinnon tehtävänä on luoda edellytykset SAGIn
toiminnalle. Hallinto sisältää toiminnan suunnittelun
ja organisoinnin, edunvalvonnan, taloudenpidon
sekä yhteistyön jäsenyhdistysten, Valtakunnallinen
liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n (jatkossa Valo),
Suomen Kennelliiton (jatkossa Kennelliitto), sekä
muiden sidosryhmien kanssa. Riittävät taloudelliset
resurssit ovat edellytyksenä toiminnan jatkumiselle
ja kehittymiselle.
Liiton kokous vahvistaa strategian ja toimintasuunnitelman, joiden kehittämisestä ja laatimisesta hallitus vastaa. Hyvän hallinnon toteutumisen kannalta
on tärkeää, että hallitus ja toimisto toimivat tiiviissä
vuorovaikutuksessa. Tavoitteena on, että SAGIn
toimisto vastaa käytännön toimista strategian ja
toimintasuunnitelman mukaisesti. Hallitus huolehtii
toiminnan suunnittelusta strategian puitteissa ja
valvoo sen toteutumista.
Liitto on harrastajien ja sidosryhmien yksimielisesti
tunnustama agilityn asiantuntija sekä lajin toimintaedellytysten edistäjä ja edunvalvoja. Lisäksi liiton
avulla agilitya tehdään tunnetuksi maailmalla.

Tavoitteet vuoteen 2020 mennessä
Hallinnossa painotetaan SAGIn eettisiä ohjeita ja
arvoja sekä urheilun reilun pelin periaatteita, jotka
myös hallinnon alueella toimivat henkilöt ovat
omaksuneet.
Agilitytoimintaa kehitetään hyödyntämällä mahdollisimman laajasti harrastajakunnan eri alojen asiantuntemusta. SAGIn toiminta on kiinnostavaa. Lajin
harrastajat haluavat toimia ja vaikuttaa niin hallituksessa, toimikunnissa kuin työryhmissä. Vapaaehtoisten motivaation ylläpitämiseksi tehdään aktiivisesti
töitä. SAGIn toiminta on hyvin organisoitua selkeiden työnkuvien, toimivan perehdytysjärjestelmän ja
sovittujen toimintaperiaatteiden johdosta.
Toiminnan toteuttamisesta vastaa palkattu henkilöstö. Vapaaehtoisten toimihenkilöiden tehtävänä
on kehittää liittoa, toimintaa ja lajia.
SAGI on tunnustettu asiantuntija ja vaikuttaja alueellisessa ja valtakunnallisessa päätöksenteossa.
Lajin toimintaedellytysten kehittämisestä ovat
kiinnostuneet sekä paikalliset että valtakunnalliset
liikuntaviranomaiset. SAGI on kiinnostava yhteistyökumppani sidosryhmilleen kansallisesti ja kansainvälisesti.

SAGI toimii Kennelliiton kanssa yhteistyössä parantaakseen koirien hyvinvointia. Lajiliittona SAGI on
hyvä esimerkki muille Kennelliiton lajiliitoille ja rotujärjestöille. SAGI valmistelee FCI:n agilitydelegaatin
nimeämisen yhdessä Kennelliiton kanssa.
FCI:n agilitya koskevien sääntöjen ja ohjeiden valmistelutyö on SAGIn vastuulla.
Kaikkia toiminnan osa-alueita hoidetaan itsenäisesti
toimintasuunnitelman ja budjetin puitteissa hallituksen valtuuttamana ja valvomana.
Strategiaa päivitetään ja kehitetään kolmen vuoden
välein.

Tavoitteet vuoteen 2025 mennessä
Lajin tutkimus- ja kehitystyö tukee harrastajien ja
koirien hyvinvointia sekä lisää osaamisen kehittymistä laaja-alaisesti. Saadut tutkimustulokset huomioidaan sääntöjen kehitystyössä.
Sähköinen kilpailujärjestelmä on paitsi laadukas,
myös kansainvälisesti haluttu ja yhteensopiva muiden maiden järjestelmien kanssa.
SAGIn kehittämä sähköinen kilpailujärjestelmä
on käytössä useammassa maassa ja sitä markkkinoidaan aktiivisesti.
Agility on tunnettu ja tunnustettu urheilulajina sekä

kansallisesti että kansainvälisesti. SAGI on tunnettu
ja arvostettu urheilu- ja kennellajiliitto, joka toimii
asiantuntijana sekä aktiivisena mielipidevaikuttajana
kansallisesti ja kansainvälisesti.
SAGI toimii malliesimerkkinä agilityn lajiliitosta, ja
se on aktiivisesti mukana kehittämässä eri maiden
lajiliittojen välistä yhteistyötä.
Lunastettujen lisenssien määrä on kaksinkertaistunut vuoteen 2014 verrattuna.
SAGI:lla on käytössä koko toiminnan kattava stipendijärjestelmä.
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