
   

 

Agryläisen tietopaketti 
− ja uusille jäsenille tervetuloa hauskan harrastuksen pariin                   

 
Agility ry tai lyhyesti Agry on vuonna 1988 perustettu ja Suomen vanhin agilityyn keskittyvä 
koiraurheiluseura. Vuonna 2013 Agry täytti 25 vuotta. 
 
Agry ottaa uusia jäseniä sitä mukaa, kun hakijoille on tarjota paikka koulutusryhmässä. 
Agryn alkeiskurssin käyneet voivat alkeiskurssin jälkeen liittyä jäseniksi ja jatkaa 
alkeisjatkoryhmässä. 
 
Seuran jäsenyyttä haetaan täyttämällä jäsentietolomake, joka lähetetään jäsenvastaavalle 
osoitteeseen jasenasiat@agry.fi. Kun jäsenyys on hyväksytty, jäsen voi hakea omaa tasoaan 
vastaavaa koulutuspaikkaa koulutusvastaavalta. Alkavista koulutusryhmistä kerrotaan etukäteen 
myös jäsentiedotteessa, joka lähetetään jäsenille sähköpostitse. 
 
Agryn nettisivuilta www.agry.fi löydät tärkeätä tietoa, jota tarvitset jäsenenä. Esim. Sivulla 
www.agry.fi/materiaalipankki 
 
Jäsenet tekevät Agryn 
Seuran toiminta perustuu talkootyöhön, jolla hoidetaan kaikki tehtävät kisoista koulutukseen ja 
esteiden kunnossapitoon. Agryn jäsenyyteen kuuluu siis myös vapaaehtoistyötä. Talkoissa ja 
tapahtumissa tutustuu mukavasti seuran muihin jäseniin.  
 
Agry järjestää sekä virallisia ja epävirallisia kilpailuja, joissa jäsenet toimivat  myös 
kisatyöntekijöinä. Vuosittain valitaan seuran aktiivisia kisaajia kuten Vuoden agilitykoira ja Vuoden 
tulokas. 
 
Aktiivisuus palkitaan 
Osallistumalla talkoisiin kentällä ja työntekijänä kisoissa kartutat aktiivisuuspistetiliäsi. Talkoissa on 
paljon erilaisia tehtäviä, jotka eivät edellytä aiempaa kokemusta. Ja tekemällä oppii. 
 
Aktiivisuuspisteillä voit esimerkiksi varmistaa itsellesi Agryn koulutuspaikan sekä paikan 
ulkopuolisten kouluttajien kursseille, leireille tai koulutukseen hallissa talvella. Kun tulijoita 
enemmän kuin paikkoja, pisteet ratkaisevat. Kahden tunnin työstä saat yhden pisteen. 
Päivän kestävissä kisoissa on suositeltavaa, että töihin osallistutaan vähintään puoli päivää, 
mielellään koko kisapäivän ajan. Talkoista huolimatta kisaamiseenkin järjestyy tarvittaessa aikaa. 
 
Maksut 
Jäsenmaksu päätetään aina ko. vuoden vuosikokouksessa maaliskuussa. Jäsenmaksu 
maksetaan sen jälkeen maksuohjeiden mukaan. Katso nettisivuilta Maksut-sivu. 
Kaikki jäsenet, kunniajäseniä lukuunottamatta, maksavat jäsenmaksunsa vuosittain. 
 
Myös koulutusmaksut päätetään vuosikokouksessa. Talvikauden Hallikoulutusmaksut määritellään 
kuitenkin aina erikseen/halli/kausi kunkin vuoden kustannusten mukaan. Agryn aktiivikouluttajat 
eivät maksa kenttäkoutusmaksua ja saavat alennusta hallimaksusta. 
 
Rokotukset 
Agility ry:ssä jäsenten tulee huolehtia, että koirat on rokotettu Suomen Kennelliitton 
rokotusmääräysten mukaisesti. 
 
Osoitteeesta www.agry.fi/materiaalipankki löydät paitsi Agryn lomakkeita ja tiedostoja myös 
linkkejä mm.  SKL:n rokotusmääräyksiin ja SAGI:n linsenssiasioihin.                  KÄÄNNÄ -> 



   

 

 
 
 
 
 
 
 

Agryn jäsenen muistilista 
 
Kun tulet treeneihin 

• Huolehdi itsesi ja koiran lämmittelystä ennen treenejä (ainakin 15 minuuttia). 
• Tule treeneihin ajoissa ja huomioi siten treenikaverisi. Rata rakennetaan ja puretaan 

aina yhdessä. 
• Pukeudu sään mukaan. 
• Ota koirallesi mukaan tavallinen kaulapanta ja remmi (ei kuristuspantaa eikä flexiä), 

makupaloja, innostava lelu ja vettä. 
• Sairaan koiran tai juoksuisen nartun kanssa ei saa tulla treeneihin, mutta voit toki itse 

tulla kuunteluoppilaaksi. Juoksun alusta on taukoa pidettävä kolme viikkoa. 
• Koirat eivät saa juoksennella vapaana kentällä. Jokainen on vastuussa omasta 

koirastaan. 
• Ilmoita kouluttajallesi ajoissa, jos et pääsekään tunnille. Varmista kouluttajaltasi, miten 

hän haluaa poissaoloilmoitukset (esim. sähköposti tai tekstiviesti). Jos olet kolme kertaa 
poissa tunnilta ilmoittamatta, koulutusohjaajalla on oikeus poistaa sinut treeniryhmästä 
ja paikkasi voidaan antaa jollekin toiselle. 

• Varaa treenien jälkeen aikaa kunnolliseen jäähdyttelyyn (ainakin 15 minuuttia). 
 
Pidä huolta siitä, että koirasi rokotukset ovat aina kunnossa! 
 
Pysy ajan hermolla 
Agry lähettää jäsentiedotteita ajankohtaisista asioista sähköpostitse tarpeen mukaan, noin kerran 
kuukaudessa.  
Tietoa jäsenasioista sekä Agryn toiminnasta ja yhteystietoja löydät myös nettisivuilla osoitteessa 
www.agry.fi. Facebook-ryhmässa Agility ry saat myös tietoa ja voit vaihtaa ajatuksia muiden 
jäsenten kanssa. 
 
Kerro muutoksista 
Muistathan ilmoittaa Agrylle osoitteeseen jasenasiat@agry.fi, jos yhteystietosi muuttuvat. 
Kerro myös, kun alat kilpailla koirasi kanssa ja kun edistytte luokasta toiseen, tai kun lopetatte 
kilpailemisen tai jos haluat erota Agrystä. 
 
Yhteystiedot 
Hallituksen jäsenet hallitus@agry.fi 
Jäsenyys, maksut ja yhteystiedot: jasenasiat@agry.fi 
Koulutusasiat: koulutusvastaava@agry.fi  
Nettisivuasiat: webmaster@agry.fi 
 
 
 
 
 
 

Agryläisen tietopaketti   KÄÄNNÄ -> 
 


