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JOHDANTO 

Suomen Agilityliitto ry (SAGI) vastaa lajin monipuolisesta toiminnasta ja kehityksestä laajentuvassa           

harrastuskentässä. SAGIn toiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää agilityurheilua, - liikuntaa ja            

harrastustoimintaa kaikilla lajin osa-alueilla jäsenyhdistysten kautta. Tavoitteena on harrastajien         

fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Toiminta käsittää koko maan.          

Toiminnassa kannustetaan kaikenikäisiä ja -kuntoisia ihmisiä fyysiseen aktiivisuuteen, liikkumiseen,         

urheiluun ja yhdistystoimintaan. Tavoitteena on edistää koirien koulutusta ja hyvinvointia sekä           

parantaa yleistä koiranpitoa. SAGI toimii agilityseurojen ja -harrastajien yhdistyssiteenä ja          

agilityharrastuksen etujärjestönä. 

TOIMINTAKAUDEN PÄÄLINJAT 

Vuotta 2020 ohjaa vahvasti koulutus- ja valmennusuudistus, joka käynnistettiin vuonna 2017.           

Hankkeesta siirrytään uudistuksen toteutusvaiheeseen. Uusi valmentajakoulutusjärjestelmä otetaan       

täysimääräisesti käyttöön vuoden 2020 loppupuoliskolla AVA3-pilottikurssin päättyessä. 

 

Vuotta 2020 vauhdittaa myös vahvasti kilpailutoiminta, ja MM 2019-kisojen saattelemana jatketaan           

vahvassa kisahuumassa. Vuonna 2020 Suomi järjestää Junior Open Agility World          

Championships-kilpailut ja ne järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa. Kisapaikkana toimii          

Vantaan Hakunilan urheilupuisto. Kisajärjestelyt vaativat runsaasti vapaaehtoisvoimia, mutta myös         

liiton toimistolta resursseja. 

 

Vuosikokouksen 2018 edellyttämät hallinnolliset ohjeistukset otetaan vuonna 2020 käyttöön         

täysimääräisenä, ja tämä vaatii liiton toimijoilta kouluttautumista ja toimintamallin muutoksia. 

KILPAILUTOIMINTA 

Vuosi 2020 on agilityrintamalla vahvasti nuorten vuosi. FCIn Junior Open Agility World            

Championships-kilpailut (JOAWC) järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa, 9.-12.7.2020 Vantaalla.        

Kilpailulta odotetaan Turun MM-kisojen vanavedessä suurta medianäkyvyyttä sekä Suomessa että          

ulkomailla. Ensimmäisten JOAWC-kilpailujen myötä odotetaan kiinnostuksen agilityurheilua kohtaan        

nousevan nuorten parissa. . Nuorten agilityurheilun lisääminen onkin yksi suurimpia tavoitteita liiton            

toiminnassa. JOAWC-kisoihin nimetään erillinen työryhmä ja projektia vetää nimetty         

projektipäällikkö. Tietotekniikan osalta on varauduttu, että kisojen läpiviemiseksi IT-toimikunnalla on          

riittävä määrä resursseja . Lisäksi vapaaehtoisia aktivoidaan, jotta kilpailut saadaan vietyä           

onnistuneesti läpi.  

 

Kilpailevien agilitykoirien mittausuudistus on saatu päätökseen vuonna 2019 . Tämä tarkoittaa sitä,            

että kaikilla kilpailevilla koirakoilla tulee olla sääntöjen mukainen mittaustodistus. Sagi järjestää           

vuoden aikana mittaustilaisuuksia arvokisojen yhteydessä (uusintamahdollisuudet). Painopisteenä       

on kuitenkin seurakisojen yhteydessä järjestettävät mittaukset. 
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Kilpailutoiminnan tukena on IT-toimikunta, joka seuraa kilpailutoiminnassa ja säännöissä tapahtuvia          

uudistuksia. Tavoitteena on myös parantaa nykyistä kilpailu- ja tulosjärjestelmää mahdollistamalla          

monipuolisten kilpailutietojen ylläpito nykyisessä tietojärjestelmässä. Vuoden aikana käynnistetään        

sähköisen kisakirjan määrittely syyskokouksen esityksen pohjalta. 

 

Vuoden 2020 aikana pyritään saamaan 2018 aloitettu paraluokitus valmiiksi. Tavoitteena on luoda            

tasapuolinen lupajärjestelmä mahdollistamaan erilaisista rajoitteista kärsivien ohjaajien kisaaminen        

virallisissa agilitykisoissa. Lupajärjestelmän kautta määritetään myös paraohjaajien kilpailuluokka        

JSP-SM -kisassa. 

 

Tavoite Kuvaus Mittari 

Junior Open Agility World 
Championships 9. 
-12.7.2020 

JOAWC2020-kilpailujen järjestäjänä toimii Suomen 

Agilityliitto ja kilpailut pidetään Vantaalla Hakunilan 

Urheilupuistossa 9.–12.7.2020. 

1. Osallistujamäärä 
vähintään 85 % 
Keski-Euroopassa 
pidettävistä kisoista 
2. Agilityn junioritoiminnan 
kasvu koko maassa 
 3. B-lisenssien määrän kasvu 

Sähköinen kisakirja Sähköisen kisakirjan määrittelytyön käynnistäminen 
vuoden 2020 aikana.  

1. Sähköisen kisakirjan 
konsepti on luotu ja esitelty 
jäsenille kommentoitavaksi. 
2. Toteutussuunnitelma 
esitetään syyskokoukselle 
2020. Suunnitelma sisältää 
vaaditut sääntö- ja 
käytäntömuutokset.  

Paralupauudistus Tavoitteena on luoda tasapuolinen lupajärjestelmä 

mahdollistamaan erilaisista rajoitteista kärsivien ohjaajien 

kisaaminen virallisissa agilitykisoissa 

1. Määritetään 
minimivammakriteerit 
muiden paraurheilulajien 
mukaisesti 
2. Määritetään 
vammaluokittelujärjestelmä, 
joka antaa paraurhellijoille 
mahdollisimman tasapuoliset 
mahdollisuudet kilpailla 
lajissa.  

Mittaustulosten 
kirjaaminen Kituun 

Tehdään Kituun ohjelmamuutos, jonka jälkeen 

mittaustulokset kirjataan suoraan Kituun. 

1. Muutos on toteutettu. 

 

Kotimaan arvokisat 

Suomenmestaruuskilpailut järjestetään edellisten vuosien tapaan liiton ja seurojen yhteistyönä.         

Vuonna 2020 järjestetään agilityn Suomen mestaruuskisat yleisten mestaruuskisojen lisäksi myös          

junioreille, senioreille ja paraurheilijoille (JSP-kisat), lisäksi järjestetään Games-lajien SM-kilpailut         

sekä hallisuomenmestaruuskilpailut. Kilpailutoimikunta kehittää arvokilpailuja, arvokilpailukalenteria      

ja arvokilpailukautta yhteistyössä kilpailu- ja jäsensihteerin kanssa. Vuoden 2020 aikana aloitetaan           

viisivuotisprojekti agilityn suomenmestaruuskilpailujen tunnettuuden ja näkyvyyden kasvattamiseksi.  
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Maajoukkueet 

Viime vuosina on keskusteltu suomalaisten agilityurheilijoiden menestymisestä maailmalla.        

Maajoukkuevalintojen kriteereitä maajoukkuekarsintojen osalta on kehitetty, ja kilpailutoimikunta        

seuraa aktiivisesti muiden maiden maajoukkuevalintoja ja kehittää tarvittaessa        

maajoukkuevalintojen kriteerejä. Maajoukkue ja edustusjoukkue sekä kisaedustajat valitaan        

European Openiin Iso-Britanniaan, Pohjoismaiden mestaruuskilpailuun Norjaan,      

maailmanmestaruuskilpailuun Viroon, paragilityn maailmanmestaruuskilpailuun Sveitsiin sekä      

junioreiden maailmanmestaruuskilpailuun Suomeen. Maajoukkueelle ja edustusjoukkueille      

järjestetään tarvittaessa edustusjoukkueleirit. MM-edustusjoukkueelle järjestetään tutustumismatka      

maailmanmestaruuskisojen kisapaikalle Viroon. 

Junior Open Agility World Championships 2020 

Suomen Kennelliitolle on myönnetty vuoden 2020 agilityn junioreiden avoimet         

maailmanmestaruuskilpailut. Lyhenteellä JOAWC2020 jatkossa tunnettavien kilpailujen järjestäjänä       

toimii Suomen Agilityliitto, ja kilpailut pidetään Vantaalla Hakunilan Urheilupuistossa 9.–12.7.2020.          

Nelipäiväiset kilpailut kokoavat yhteen lapsia ja nuoria ympäri maailman, sillä kisoihin voi osallistua             

myös Euroopan ulkopuolelta. Suomeen odotetaan saapuvaksi yhteensä noin 500 koirakkoa          

kannustusjoukkoineen arviolta 25 eri maasta. Kilpailut myönnettiin Keski-Euroopan ulkopuolelle         

ensimmäistä kertaa. Agilityn lisäksi kilpailujen teemoina ovat reilu peli, kestävä kehitys sekä lasten ja              

nuorten osallisuus. Kaikille osallistujille taataan onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia, vaikka          

kisasuoritukset toki ovatkin pääosassa mitaleista taisteltaessa. 

Agilitysäännöstö 

 

Sääntötyöryhmä päivittää ja kehittää agilitysäännöstöä yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa.         

Seuraamalla laajasti koko agilitykilpailukenttää ja FCI-säännöstöä työryhmä valmistelee hallitukselle         

D-osan sääntöjen muutosesitykset. Vuonna 2020 julkaistaan FCI Judging ja Obstacle Guidelines           

-päivitykset ja loppuvuodesta julkaistaan niiden suomennokset. Kennelliiton kanssa selvitetään         

vuoden aikana mahdollisuuksia muuttaa tuomariston jääviyssääntöjä vastaamaan       

FCI-agilitysäännöstöä.  

 

Tavoite Kuvaus Mittari 

FCI Judging ja Obstacle 
Guidelines -sääntöjen 
päivitys 

Muutosehdotusten kommentointi ja muu avustus tarpeen 

mukaan 

1. Työ valmis, kun uudet 
versiot julkaistu 1.7.2020 
2. Uudistettujen gudelinesien 
suomennokset julkistetaan 
1.7.2020 

D-osan sääntömuutokset 
ja mahdolliset 
käännökset ruotsiksi 

Tarpeen mukaan sääntömuutokset D-osiin sekä 
tarpeelliseksi nähdyt käännökset ruotsiksi 

1. Sovitut toimet toteutetaan 

Tuomariston 
jääviyssääntö 

Selvittää yhdessä Kennelliiton kanssa mahdollisuuksia 
tuomariston jääviyssäännön muuttamiseksi vastaamaan 
FCI-agilitysäännöstöä vastaavaksi.  

1. Toteutetaan Kennelliiton 
hyväksymät muutokset 2020 
esim. omana D-tason 
ohjeena 
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Toimikunnat ja työryhmät 

Kilpailutoimintaa kehittää kilpailutoimikunta sekä sääntötyöryhmä. Kilpailutoimikunta seuraa       

aktiivisesti eri maiden arvokilpailujen formaatteja ja kehittämällä kilpailutoiminnan sääntöjä ja          

kilpailutoimintaa yhteistyössä kilpailu- ja jäsensihteerin kanssa. Sääntötyöryhmä kehittää agilityn         

säännöstöä seuraamalla FCI-säännöstöä ja kilpailutoimintaa. 

KOULUTUS- JA VALMENNUS 

Koulutus- ja valmennustoiminnan pääperiaatteena on ylläpitää ja kehittää kansallista,         

kokonaisvaltaista lajiosaamista. Koulutus- ja valmennustoiminta sisältää harrastajien, tuomareiden,        

seuratoimijoiden, kouluttajien, valmentajien ja SAGIn toimihenkilöiden kouluttamisen.  

 

Kehitystyötä tehdään organisoimalla jäsenyhdistysten koulutus- ja kurssitoimintaa sekä kehittämällä         

uusia konsepteja koirakon eli ohjaajan ja koiran kouluttamiseksi sekä valmennuksen järjestämiseksi           

niin aluetasolla kuin valtakunnallisissa valmennusryhmissä. Lisäksi tuomarikoulutusta kehitetään        

jatkuvasti. 

 

Koulutusten, valmennusten ja kurssien suunnittelussa ja toteuttamisessa kiinnitetään erityistä         

huomiota nuoriso-, seniori- ja paragilitytoiminnan kehittämiseen. Koulutus- ja valmennustoiminnan         

tarkoituksena on lisätä kokonaisvaltaisesti agilityn lajiosaamista, liikunnallisuutta ja urheilullisuutta. 

 

 

Tavoite Kuvaus Mittari 

KOVAKE AVA1-,  AVA2- ja AVA3-kokonaisuuksien viimeistely 

toteutetaan vuonna 2020. 

1. Pilotointi on saatu päätökseen ja 
sekä AVA1- että 
AVA2-kokonaisuuksia järjestetään 
ympäri maan.  
2. AVA2-tason täydennyksiä on 
järjestetty ahkerasti ja valmentajat 
ovat innostuneita kehittämään 
itseään.  
3. Uusi AVA3-vuosikurssi on valittu. 

Liittokouluttajan rooli Liittokouluttajan roolia ja tehtäviä kehitetään ja 

järjestetään liittokouluttajien jatkokoulutuspäivät 

vuoden 2020 aikana. 

1. Seurojen tietoisuus 
liittokouluttajista ja heidän 
palveluistaan on tiedossa.  
2. Liittokouluttajien erikoistumista 
tuetaan aktiivisesti ja 
liittokouluttajien kanssa käydään 
keskusteluja toiminnan 
kehittämiseksi.  
3. Yhteistyössä liittokouluttajien 
kanssa on kehitetty 
liittokouluttajan 
perehdytyspaketti. 

TopTeam Vuonna 2020 käynnistyy TopTeam 2020 kausi. 

Käynnistyvä kausi käynnistyy neljällä alueella: etelä, 

itä, länsi ja pohjoinen. 

1. TopTeam 2021 toteutetaan 4 
itsenäisellä alueella 
2. TopTeam osallistujien menestys 
arvokilpailuissa  
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FCI:n kansainvälinen 

tuomariseminaari 

Venäjällä olevaan FCI:n kansainväliseen 

tuomariseminaariin osallistuminen. Seminaariin 

osallistuu kaksi tuomaria.  

1. Seminaariin osallistuvat 
tuomarit ovat osallistuvat 
aktiivisesti seminaarin 
keskusteluihin ja vaikuttavat siellä 
käsiteltäviin asioihin  
2. Tuomariseminaarin antia 
ammennetaan myös kotimaisten 
tuomareiden työn tukemisessa ja 
kehittämisessä. 

Seuratoimijaseminaari Seuratoimijaseminaari järjestetään keväällä 2020 ja 

tämä lisäksi pyritään järjestämään myös 

agilityseminaari ja -koulutuspäivä. 

1. Seuratoimijaseminaari on 
järjestetty.  
2. Seuratoimijaseminaarin 
osallistujia on vähintään 10 %:sta 
Sagin jäsenseuroista. 
3. Seminaari lisää kiinnostusta ja 
aiheet herättävät keskustelua 
myös jälkikäteen. 

Koetoimitsija-kurssimater
iaalin päivitys 

Koetoimitsijoiden kurssirakennetta päivitetään sekä 

kurssimateriaalia muutetaan uudistettuja sääntöjä 

vastaavaksi. 

1. Koetoimitsija kurssirakenne on 
päivitetty.  
2. Koetoimitsijan kurssi materiaali 
on päivitetty.  

Sähköinen kurssi- ja 
korttiportaali 

Koulutustoiminnan vuoden kärkiprojekti on 

modernin sähköisen kurssi- ja korttiportaalin 

luominen 

1.Projektin MVP (minimum 
valuable product) on toteutettu ja 
palvelut seurojen käytettävissä.  
2. Lisävaiheiden suunnitelmat on 
tehty ja valmiina toteutettavaksi.  

 

KOVAKE 

Agilityvalmentajan urapolun uudistaminen ts. koulutus- ja valmennustoiminnan kehittämishanke        

(KOVAKE) siirtyy suunnittelusta toteuttamisvaiheeseen ja toimii osana liiton koulutus- ja          

valmennustoimintaa. Agilityvalmentajan urapolku otetaan käyttöön vastaamaan kansallista, muissa        

urheilulajeissa laajasti käytössä olevaa kolmiportaista (1-3) valmennus- ja ohjaajakoulutusmallia         

(VOK). Valmentajakoulutuksen uusien AVA1- ja AVA2-sisältöjen pilotointi jatkuu liittokouluttajien ja          

seurojen kanssa yhteistyössä. Kokonaisuuksia kehitetään pilotoinnin tulosten perusteella. Seuroja         

kannustetaan uusien sisältöjen mukaisten kurssien järjestämiseen tukemalla kustannuksissa        

toteutettavia AVA1- ja AVA2-pilottikokonaisuuksia.  

 

AVA1-, AVA2- ja AVA3-kokonaisuuksien viimeistely toteutetaan vuonna 2020. Tehtävänä on          

viimeistellä sisällöt, materiaalit, toteutustapa, suorituspolut sekä vastaavuudet vanhaan        

järjestelmään. Seuroja aktivoidaan ja kannustetaan valmentajiensa kouluttamiseen. Lisäksi vuonna         

2020 valmistellaan vuodelle 2021 uutta AVA3-kokonaisuutta. Uusi valmentajakoulutusjärjestelmä        

otetaan täysimääräisesti käyttöön syksyllä 2020, kun kaikki AVA1-, AVA2- ja AVA3-pilotit ovat            

päättyneet ja kurssimateriaali on valmiina.  

 

Liittokouluttajan roolia ja tehtäviä kehitetään ja järjestetään liittokouluttajien jatkokoulutuspäivät.         

Yhdessä liittokouluttajien kanssa luodaan infopaketti, jolla pyritään helpottamaan ja tukemaan          

liittokouluttajan työtä.  
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Koetoimitsijakursseja organisoidaan ja samassa yhteydessä päivitetään kurssirakennetta sekä        

-materiaalia uudistettuja sääntöjä vastaavaksi. Muiden liiton toimihenkilöiden koulutusta        

järjestetään tarvittaessa.  

 

TopTeamin tarkoituksena on tukea ja edistää ryhmään valittavien koirakoiden kehittymistä kohti           

kansallisia ja kansainvälisiä arvokilpailuja. Lisäksi TopTeam-valmennuksella pyritään syventämään ja         

laajentamaan kouluttamisen ja valmentamisen tietotaitoa seuroihin ja tukea näin seurojen koulutus-           

ja valmennustoimintaa. Vuonna 2020 käynnistyy TopTeam 2020 -kausi. Top Teamin kysyntä on            

kasvanut vuosi vuodelta, ja nyt käynnistyvä kausi käynnistyy neljällä alueella: etelä, itä, länsi ja              

pohjoinen. 

 

Tuomareiden koulutusta varten perustetaan valmisteluryhmä, joka valmistelee tuomareiden        

koulutuksen ja siihen liittyvän koulutusmateriaalin. FCI:n kansainvälinen tuomariseminaari        

järjestetään 2020 Venäjällä, jonne lähetetään kaksi osallistujaa. Seminaarin antia ja tietoa jaetaan            

tuomaripäivillä. 

 

Seuratoimijaseminaari järjestetään keväällä 2020 ja tämän lisäksi pyritään järjestämään myös          

agilityseminaari ja -koulutuspäivä. Webinaareja koulutuksen saralla järjestetään tarvittaessa. 

Vuoden aikana aloitetaan valmistelut valmennuspäällikön toimen perustamiseksi ja laaditaan         

valmennuspäällikön tehtäväkuvaus. Valmennuspäällikön keskeisin tehtävä tulee olemaan koulutus-        

ja valmennustoiminnan kehittäminen yhdessä seurojen kanssa.  

 

Koulutustoimintojen osalta kehitetään IT-ratkaisuja, joilla pystyttäisiin hallinnoimaan koulutuksiin        

osallistumista sekä koulutussuorituksia. Koulutustoiminnan vuoden kärkiprojekti on modernin        

sähköisen kurssi- ja korttiportaalin luominen. Kehitystyö tehdään yhdessä IT-työryhmän kanssa, ja           

projekti on osa koulutus- ja valmennusjärjestelmän kehittämishankkeen käyttöönottovaihetta.        

Projektin tavoitteena on uudistaa kurssien anomisen ja toimihenkilöiden pätevyyksien ylläpitäminen          

ja tuoda käytännöt nykyaikaan. Uusi sähköinen kurssi- ja korttijärjestelmä tulee merkittävästi           

helpottamaan seuratoimijoiden työtä sekä kannustaa agilityvalmentajia kouluttautumaan. 

Nuorisotoiminta 

Nuorisotoiminta vastaa kaikkien nuoriin agilityharrastajiin littyvien asioiden suunnittelusta ja         

valmistelusta, ja kehittää kansallista koulutus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa seuroissa alueellisesti          

ja valtakunnallisesti. Koulutus- ja valmennuspuolella nuorisotoimikunnan tehtävänä on seurojen         

nuorisotoiminnan taloudellisen tuen valmistelu sekä nuorten koulutus- ja valmennusjärjestelmän         

kehittäminen. Tähän sisältyy myös nuorten kanssa toimivien henkilöiden koulutuksen kehittäminen          

niin seuroissa kuin liiton kouluttajien ja valmentajien osalta. Nuorten alueelliseen valmennukseen           

seuroissa tuetaan SAGIn toimesta sekä lisäksi järjestetään alueellista leiri - ja valmennustoimintaa.  

Paraurheilu 

Paragilityn koulutustoimintaa järjestetään edellisvuosien tapaan. Liitto koordinoi yhden paragility         

koulutustapahtuman, jonka tarkoitus on lisätä lajikoulutusta sekä radanlukutaitoa. Seurojen kanssa          

tehdään yhteistyötä paragilityvalmennuksen kehittämiseksi alueellisesti ja valtakunnallisesti. Vuonna        

2020 pyritään järjestämään valtakunnallisen koulutustapahtuman lisäksi kaksi alueellista        

koulutustapahtumaa. 
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Tuomareille laaditun tietopaketin laadinta jäi toteuttamatta vuonna 2019 ja tätä käynnistetään           

vuoden 2020 aikana. Tietopaketin tarkoitus on auttaa tuomareita huomioimaan paragilityharrastajat          

ja heidän tarpeensa kisaajina. Lisäksi kehitetään yhteistyötä liikunta-, aisti- ja kehitysvammaisille           

suunnatun agilitytoiminnan (paragility) harrastus- ja kilpailumahdollisuuksien ja olosuhteiden        

kehittämiseksi. 

Senioritoiminta 

Pyritään edistämään senioritoimintaa järjestämällä valtakunnallinen seminaari senioriohjaajia       

kiinnostavasta aiheesta, seminaarin yhteydessä voidaan järjestää myös esim. lajivalmennusta.         

Senioreille varataan mahdollisuus osallistua myös paragilitykoulutukseen mikäli paikkoja jää yli. 

Toimikunnat ja työryhmät  

Koulutustoimikunta kehittää koulutus- ja valmennuskulttuuria ja toteuttaa liiton järjestämää         

koulutus- ja valmennustoimintaa yhteistyössä koulutuskoordinaattorin kanssa. Koulutustoimikunnan       

sisällä on eri osioihin erikoistuneita työryhmiä. Vuonna 2020 toimintaa jatkavat ja kehittävät            

paragilitytyöryhmä, KOVAKE-työryhmä, tuomarikoulutustyöryhmä sekä TopTeam-työryhmä. Uusia      

työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan. 

SEURATOIMINTA 

Seurojen palvelujen tuottaminen ja kehittäminen ovat osa liiton toimintaa. Taloudellisen tilanteen           

vuoksi liiton ydintehtäviä on jouduttu minimoimaan tai niitä on hoidettu vapaaehtoisvoimin. Näin            

ollen myös töiden kasautuminen on näkynyt liiton toiminnassa. Talouden tasapainottuessa toimiston           

palvelua kehitetään ja parannetaan entisestään seurojen toimintaa tukevaksi. Liiton toimistolla          

hoidetaan kilpailijoiden ja kilpailujen järjestäjien ohjeistaminen, jäsenasiat, sporttirekisterin        

ylläpitäminen ja lisenssiasiat, kilpailuanomusten ja tulosten hallinnointi, kurssianomusten käsittely         

sekä koulutusohjaaja-  ja koetoimitsijakorttien myöntäminen sekä paralupahakemusten käsittely.  

 

Seurojen toimintaa pyritään tukemaan tulevan vuoden aikana järjestämällä web-seminaareja eri          

aihepiireistä. Näin pyritään parantamaan seurojen osaamista viime vuosien uudistusten kuten          

mittaustietojen ja sääntöjen osalta. Tavoitteena on saavuttaa parempi keskusteluyhteys         

seuratoimijoiden ja koetoimitsijoiden kanssa sekä edistää seurojen, liiton ja seuratoimijoiden välistä           

rakentavaa keskustelua ja näin edistää myös seurojen ja liiton välistä yhteistyötä. 

 

Seuratoimintaa tuetaan IT-ratkaisuilla, joilla pystytään hallinnoimaan yhdistysten lisenssitietoja,        

kilpailuanomuksia ja kilpailutuloksia. Tietojärjestelmiä kehitetään myös seurojen tarpeiden mukaan.         

Vapaaehtoisvoimin järjestettyjä tukipalveluja tehostetaan ja KITUn tukiportaalin (freshdesk) käyttöä         

laajennetaan koko liiton käyttöön. Tällä pyritään vähentämään kyselyihin vastaamiseen kuluvaa          

aikaa ja parantamaan myös tuen  laatua.  

 

Lisenssien määrä on hieman notkahtanut vuonna 2019, ja tämän johdosta on liitossa käynnistetty             

selvitystyö mahdollisten kausi- ja päivälisenssien käyttöönottamiseksi. Selvityksen pohjalta        

käynnistetään lisenssien kehittämistä entistä monipuolisemmaksi ja näin madalletaan kynnystä         

lisenssien ostolle.  
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Tavoite Kuvaus Mittari 

Seurapalveluiden 
mahdollistaminen 

Toimiston palvelujen kehittäminen ja parantaminen 

seurojen toimintaa tukevaksi.  

1.Toimiston vastausaika 
seuroille nopeutuu.  
2. Seurojen ohjeistukset ovat 
ajantasalla.  

Freshdesk-tukiportaalin 
käyttöönotto 

KITU-tuessa käytettävän Freshdesk -tukiportaalin 
käyttöönotto koko liiton käyttöön.  

1. Kaikilla toimikunnilla on 
käytössään työkalu heille 
tulevien ulkoisten kyselyiden 
organisointiin. 

Lisenssityyppien 
kehittäminen 

Lisenssityyppien kehittäminen monipuoliseksi.  1. Lisenssityyppit on 
kartoitettu vakuutusyritysten 
kanssa 
2. Käyttöönotettu 
mahdolliset uudet 
lisenssityypit vuonna 2020.  

 

VIESTINTÄ  

Viestinnän tehtävänä on tiedottaa SAGIn toiminnasta, palveluista ja päätöksenteosta tehokkaasti,          

monipuolisesti ja oikea-aikaisesti. SAGI hoitaa viestintää aktiivisesti myös yhteistyökumppaneilleen ja          

sidosryhmilleen sekä toimii yhteistyössä median kanssa.  

 

Tavoitteena on lisätä tietoa, herättää kiinnostusta ja osallistumishalukkuutta, vahvistaa ja kehittää           

liiton toimintaa, edistää palautteen saamista sekä luoda avoin keskusteluyhteys jäsenyhdistysten          

kanssa, jotta erilaiset näkemykset ja toiveet voitaisiin ottaa päätöksenteossa ja toiminnan           

toteutuksessa mahdollisimman tehokkaasti huomioon. Kokonaisuutena SAGI rakentaa       

keskustelevaa, myönteistä ja aktiivista julkisuuskuvaa liitosta ja sen toiminnasta.  

 

Vuonna 2020 SAGIn viestinnän pääpainopisteenä on tehdä näkyväksi toiminnan monipuolisuus          

modernisti erityisesti digitaalisen viestinnän keinoin. Kiinnostavan sisällön avulla tavoitetaan entistä          

suurempi joukko eri kohderyhmistä, mikä edesauttaa viestinnän tavoitteiden saavuttamista.  

  

SAGIn viestintä kattaa toimiston, hallituksen, toimihenkilöt, jäsenyhdistykset, agilityharrastajat ja         

median, pääpainon ollessa jäsenyhdistyksissä. SAGIn viestinnän osa-alueet ovat sisäinen viestintä,          

ulkoinen viestintä ja markkinointiviestintä. Viestinnässä käytetään yhtenäistä, graafisen ohjeistuksen         

mukaista visuaalista ilmettä. 

 

Viestintätoimikuntaan kuuluu ainakin yksi hallituksen jäsen. Viestinnän jatkuvuus turvataan         

hakemalla lisää tekijöitä toimikuntaan. Lisäksi pyritään lisäämään keinoja viestinnän         

vapaaehtoistoiminnan houkuttelevuuden lisäämiseksi. Jokaisesta toimikunnasta koulutetaan      

viestintävastaava, ja pyrkimyksenä on ajantasainen, aktiivinen ja rakentava vuorovaikutuskulttuuri         

myös liiton sisäisessä viestinnässä. 

 

Arvokilpailuviestintä toteutetaan yhteistyössä kilpailuja järjestävien seurojen kanssa. SM-kilpailuihin        

sekä JEO-kisoihin organisoidaan liitolle esittelypiste. Arvokilpailuista ja urheilijoiden menestyksestä         

tiedotetaan mahdollisimman ajantasaisesti medialle ja yleisölle. 



10 

Liiton nykyisten kotisivujen on todettu vastaavan huonosti käyttötarkoitustaan ja sivuston          

kustannukset ovat liian korkeat. Sivuston uudistamista on kartoitettu vuoden 2019 aikana ja tätä             

jatketaan vuonna 2020. Putkeen-lehti on ollut viime vuonna tappiollinen, ja tilattavan lehden pieni             

levikki on ongelma viestinnän tehokkuuden kannalta. Lehti korvataan vuonna 2020 kehittämällä           

uutiskirjeiden sisältöä ja käyttöä. Uutiskirjeillä pyritään tavoittamaan lisenssinhaltijat ja         

jäsenyhdistykset ja viestimään avoimesti ajankohtaisista ja harrastajia kiinnostavista  asioista. 

 

 

Tavoite Kuvaus Mittari 

Uutiskirjeiden tehokas 
hyödyntäminen 

Postiviidakon käyttöönotto ePressin tilalle 1. Kerätään dataa uutiskirjeiden avaamisesta 
ja niiden herättämästä mielenkiinnosta 

Arvokilpailuviestinnän 
tehostaminen 

Arvokilpailujen viestintä toteutetaan 
yhteistyössä järjestävän seuran kanssa 

1. Tapahtumakohtaiset viestintäsuunnitelmat 
yhteistyössä järjestävän seuran kanssa. 
2. SM2020 &  JOAWC2020 liitolla on ständi. 

Liiton kotisivujen 
uudistuksen kartoitus 

Sivuston uudistamista on tutkittu 2019 ja 

kartoitus on kesken. Vuonna 2020 kartoitusta 

jatketaan ja laaditaan toimintasuunnitelma. 

1. Liiton kotisivujen kartoitus on valmis ja 
toimintasuunnitelma sivujen uudistamiseksi 
on valmis.  
 

Toimintatapojen 
kirjaaminen 

Tarve - Valmistelu - Päätös - Julkaisu -ketjun 

kuvaaminen ja kirjaaminen käytännön 

toimintatavoiksi eri osapuolille. 

1. Toimintatavat on kirjattu ja ovat saatavilla 
kaikille liiton toiminnassa mukana oleville 

Roolituksen 
selkiyttäminen 

Kaikille viestintää hoitaville kirjataan oma 

vastuualue 

1. Vastuualueet on kirjattu ja niitä 
noudatetaan 

Koordinoidaan 
maajoukkueen 
fanituotteiden myynti 

Selvitetään mahdollisuudet myynnille 

verkkokaupan kautta ja mahdolliset 

kilpailevat ratkaisut 

1. Ratkaisumallit kartoitettu 

Yhteistyösuhteiden 
luominen mediaan 

Kontaktien luominen mediaan 1. Oma yhteystietoluettelo koottu 

 

LIITON TOIMINNAN PAINOPISTEET  

Hallinto 

Taloudellisen tilanteen vuoksi viime vuosina on liiton ydintehtäviä tehty vapaaehtoisvoimin.          

Taloudellisen tilanteen niin salliessa liiton tehtävien uudelleenorganisointia tulee tehdä edelleen, ja           

toimintaa tukevat merkittävät toiminnot siirretään palkatun henkilöstön hoidettavaksi. Näin pyritään          

vakauttamaan liiton toimintaa. Kuitenkin vuonna 2020 jatkuu toiminnan tasapainottaminen ja          

toimintojen järkiperäistäminen. Vuoden 2019 aikana saavutettiin liiton toiminnassa taloudellinen         

tasapaino, joka vaati huomattavia vapaaehtoisresursseja, mikä ei ole liiton toiminnan jatkuvuuden           

kannalta järkevää. 

 

Liiton toimiston osalta arvioidaan työntekijöiden tehtävänkuvat ja sisällöt vastaamaan paremmin          

liiton toiminnan tarpeita ja priorisoimalla kriittisimpiä tehtäväalueita. SAGIn taloustilanne on          
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riippuvainen saatavista avustuksista, eikä vuoden 2020 avustustilanteesta ole tässä vaiheessa tietoa.           

Vuoden 2020 alussa Suomen Agilityliiton palveluksessa työskentelee kaksi vakituista henkilöä:          

kilpailu- ja jäsensihteeri sekä koulutuskoordinaattori. Lisäksi työllistämistuella työllistetty henkilö         

talous- ja IT-tehtävissä. Työllistämistuen loppuessa pyritään henkilön työsopimusta jatkamaan. Liiton          

henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään huomiota ja pyritään kehittämään työolosuhteita ja         

parantamaan työhyvinvointia varsinkin  prosesseja ja vuorovaikutusta parantamalla.  

 

Vuosikokous 2018 edellytti hallitukselta hallinnollisen toiminnan uudistamista sekä hallinnollisten         

menetelmien kehittämistä ja parantamista mm. johto- ja hankintasäädöksellä. Johto- ja          

hankintasäädös otetaan käyttöön vuoden 2020 alusta. Hallinnollisten menetelmien uudistaminen ei          

tapahdu hetkessä ja tähän panostetaankin vuoden 2020 alkupuoliskolla. Laadittujen menetelmien ja           

prosessien hahmottaminen vaatii niin kouluttamista kuin kärsivällisyyttä, ja painopisteenä on uusien           

menetelmien käyttöönotto, koulutus ja seuranta. 

 

Liitto kehittää agilitytoimintaa, -urheilua ja kilpailutoimintaa Suomessa yhteistyössä Suomen         

Kennelliiton, valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio Suomen Olympiakomitean, Suomen        

Urheilun Eettinen Keskus SUEK ry:n, Varalan Urheiluopiston, agilitytuomareiden, rotujärjestöjen ja          

muiden lajiin liittyvien järjestöjen ja yhdistysten, kaupallisten toimijoiden, oppilaitosten sekä          

viranomaisten kanssa. Alueellisten kennelpiirien kanssa tehdään yhteistyötä alueellisen agilityn         

harrastus- ja kilpailutoiminnan kehittämiseksi. SAGIn edustaja osallistuu Kennelliiton koe- ja          

kilpailutoimikunnan työhön ja SAGIlla on edustaja kennelliiton valtuustossa. SAGI osallistuu FCI           

agilitydelegaatioon (Federation Cynologique internationale) ja PKU:n (pohjoismaiden kennelunioni)        

agilitydelegaatioon.  

 

Liiton toiminnallista arkea pyöritetään toimikuntien ja vapaaehtoisten voimin jatkossakin.         

Vapaaehtoisten jaksamiseen panostetaan ja pyritään luomaan liiton toiminnassa ilmapiiri, jossa          

vapaaehtoisten työtä arvostetaan ja vapaaehtoistyöskentely on osa harrastusta ja jokainen          

vapaaehtoinen kokee tehtävän antoisaksi osaksi harrastustoimintaa. yhteistä tekemistä. Vuonna         

2019 käynnistetään vapaaehtoisten rekrytointi toimikuntiin. Toimikuntien uudelleen organisointi,        

ohjeistaminen ja koulutus on vuoden 2020 alkupuoliskon painopisteenä liiton toiminnassa.  

Yhteistyösopimukset 

SAGI luo ja kehittää yhteistyösopimuksia eri toimijoiden kanssa. Yhteistyösopimuksista vastaa          

hallintotoimikunta yhteistyössä koulutuskoordinaattorin kanssa. Kaupallisten yhteistyökumppanien      

säännölliseen kontaktointiin panostetaan ja uusien kumppanuuksien kartoitusta tehdään        

säännöllisesti. Sopimusten ylläpitoa ja niihin liittyvää viestintää kehitetään sisäisesti.  

Taloushallinto 

Talouden osalta vuosi 2019 vaati ison työn vapaaehtoisilta, ja vuoden 2020 suurimpana tavoitteena             

on siirtää talouden hallinnointi toimistotyöntekijöiden ja ostopalvelun hoidettavaksi. Näin hallinnon          

tehtäviin kuuluu enää talouden seuranta ja tilinpäätös.  
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Tavoite Kuvaus Mittari 

Johto- ja 
hankintasäännös  

Toimiston palvelujen kehittäminen ja parantaminen 

seurojen toimintaa tukevaksi.  

1. Ohjeistus on 
käyttöönotettu ja koulutettu 
liiton toimijoille.  

Yhteistyösopimukset Yhteistyösopimuksia luodaan ja kehitetään eri toimijoiden 

kanssa.  

1. Nimetty henkilö vastaa 
yhteistyösopimuksista.  

Taloushallinto Talouden hallinnointi työntekijöiden tehtäväkuviin.  Taloushallinnon tehtävät on 
perehdytetty työntekijöille.  

Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen kehittämällä 

prosesseja ja vuorovaikutusta. 

1. Tiedonsiirto prosessit on 
läpikäyty.  
2. Poissaolojen määrä 
vähenee. 

Vapaaehtoisten 
rekrytointi 

Vapaaehtoisten rekrytointi vuodelle 2020 käynnistetään ja 

toimikuntien tehtävät ja vastuut käydään läpi 

vapaaehtoisten kanssa.  

1. Haku käynnistetty ja 
saatettu päätökseen.  
2. Vapaaehtoisten koulutus 
toteutettu.  

IT 

Liiton toimintaa tukee hallintotoimikunnan alaisuudessa toimiva IT-työryhmä. IT-työryhmä huolehtii         

Kilpailu- ja tulosjärjestelmän (KITU) virheiden korjaamisesta sekä järjestelmän kehittämisestä         

toimikuntien toimeksiantojen ja yhteisesti tehdyn priorisointien mukaisesti. IT-työryhmän toimintaa         

tukee kilpailu- ja jäsensihteeri sekä liiton palveluksessa oleva IT-asioiden ja taloushallinnon henkilö. 

 

Uudistettu tilausprosessi otetaan käyttöön IT:n kehitystehtävissä. Tavoitteena on saada muutosten          

hallinnasta läpinäkyvämpää koko teknisen toteutuksen elinkaaren läpi ja muutosten aikataulutuksen          

ennakoitavuuden parantaminen. KITU-järjestelmän käytettävyyden parantamista jatketaan edelleen,       

jotta epäjohdonmukaisia toimintoja pystytään kehittämään. Lisäksi pyritään myös vähentämään         

tukitoimintojen ongelmatilanteita. Yhtenä osa-alueen tätä kehitystyötä on avoin rajapinta, jolla          

pyritään tuomaan järjestelmäkehitykseen avoimuutta ja madalletaan osallistumiskynnystä osaaville        

harrastajille sekä mahdollistetaan uusien innovaatioiden luominen kilpailu-toimintojen ympärille.        

Suurimpina haasteina tietojärjestelmien kehittämisessä on nähty tietomallin puutteet. Tätä vuonna          

2019 aloitettua kehitystyötä jatketaan selkeyttämällä tietomallia edelleen Kennelliiton rajapinnan         

käytön kehittämisellä, toimihenkilöiden pätevyyksien hallinnalla ja mahdollistamalla näiden tietojen         

siirto Kennelliiton Omakoira-palveluun.  

 

 

Tavoite Kuvaus Mittari 

Uudistettu tilausprosessi Kilpailu- ja tulosjärjestelmän virheiden korjaamiseen sekä 

järjestelmän kehittämiseen otetaan käyttöön uudistettu 

tilausprosessi.  

1. Tilausprosessi on 
käyttöönotettu ja 
ohjeistettu. 
2. Kaikki vuoden 2020 aikana 
aloitettavat kehityshankkeet 
noudattavat prosessia. 
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 Toimikunnat ja työryhmät 
Hallintotoimikunta vastaa liiton toiminnan hallinnollisista toimista ja seuraa liiton taloudellista          

toimintaa. Hallintotoimikunta toimii esihenkilönä toimiston työntekijöille. Hallintotoimikunnan       

alaisuudessa toimii IT-työryhmä.  

 

  

  

  

 


