
 

AGILITY RY:N AKTIIVISUUSPISTEET   Päivitetty 2021 

AGRYn toiminta perustuu jäsenten aktiivisuuteen ja kaikki toiminta järjestetään jäsenten 

vapaaehtoistyönä. Jäsenten aktiivisuutta palkitaan aktiivisuuspisteillä, joita myönnetään erilaisista seuran 

hyväksi tehdyistä toimista näiden sääntöjen mukaisesti. Paikat koulutuksiin, viikkoryhmiin ja leireille 

jaetaan pääsääntöisesti aktiivisuuspisteiden perusteella – etusijalla ovat aina aktiiviset jäsenet! 

PISTEIDEN ANSAITSEMINEN 

1. Pisteitä ansaitsee seuran eteen tehdystä talkootyöstä 1 p = 1 h niin, että pistemäärä pyöristyy 
lähimpään tuntiin jäsenen hyväksi: 1 h 10 min = 1 p ja 1 h 30 min = 2 p. Tätä laskentatapaa käytetään 
kaikissa AGRYn tapahtumissa, kuten kisoissa, epiksissä ja kentän kunnostustalkoissa paikan päällä 
tapahtuvasta työstä. Seuran sisäisistä tapahtumista ei ansaitse talkoopisteitä. 

 
2. Perinteisen talkootyön lisäksi pisteitä ansaitsee seuran toimintaa hyödyttävästä, sovitusta 

suunnittelu-, järjestely- ja valmistelutyöstä 1p = 1 h, max. 4p/tehtävä työmäärän mukaan, jos 
tehtävälle ei ole erikseen määritelty valmista pistemäärää. Tällaista työtä voi olla esimerkiksi 
hankintojen tekeminen tai rikkoutuneiden esteiden asianmukainen hävittäminen/kierrättäminen 
ym. 

 
3. Sponsorien hankinnasta ansaitsee 2p/sponsori/palkintolähetys. Lisäksi saa 1p kyseisen sponsorin 

palkintojen ja banderollien/mainosten kuljettamisesta kisapaikalle ja takaisin sponsorille 
(käytännönjärjestelyt voi hoitaa myös eri henkilö, jolloin pisteet jaetaan tehtävien mukaan).  

 
4. Kisojen/tapahtumien kahvioon leipomisesta tai talkooväen ruoan valmistamisesta ansaitsee 2p/ 

leipomus/talkooruoka. Kahvion leivonnaisten kustannukset jäsen maksaa itse, talkooväen ruoan 
kustannukset saa kuittia vastaan takaisin rahastonhoitajalta. Kahvion kahvi keitetään 
mahdollisuuksien mukaan paikan päällä osana talkootyötä, kahvion hankintojen kustannuksista 
vastaa AGRY (kahvi, kahvimaito, tee ym.). Leipomisesta/kokkaamisesta ja leipomusten 
toimittamisesta tapahtumapaikalle sovitaan aina kahviovastaavan kanssa etukäteen, jotta tarjolla 
on sopiva määrä erilaisia leipomuksia/talkooruokaa. Lähtökohtaisesti kahvioon tuodaan yksi 
leipomus/jäsen. Jos innokkaita leipojia/kokkaajia on liian vähän, voi yksi jäsen leipoa useamman 
myyntituotteen. 

 
5. Pisteet ovat henkilökohtaisia. Toinen jäsen tai seuran ulkopuolinen henkilö ei voi tienata pisteitä ja 

lahjoittaa niitä jäsenelle. Poikkeus: Erityistä osaamista vaativiin tehtäviin saatetaan kysyä jäsenten 
lähipiiristä tekijää (esim. puutyöt, valokuvaus). Erityistehtäviin pyyntö tulee aina hallituksen kautta. 
Tässä tapauksessa pisteet eivät kerry samalla tavalla kuin jäsenelle. Jäsenelle, jonka kautta tarvittava 
osaaminen saadaan maksutta seuran käyttöön, merkitään työstä 1-2p riippuen työmäärästä. (esim. 
2p/kuvauspäivä, 1p vähemmän aikaa ja vaivaa vievästä työstä).  

 
6. Pisteitä voi ansaita vain sellaisesta talkootyöstä, josta on sovittu tai johon on ilmoittautunut 

etukäteen. Esimerkiksi: Kisapäivän talkootehtäviin on ilmoittauduttava etukäteen ja kirjattava 
työtehtävä listaan.  

 
7. Tapahtumissa pisteet jaetaan työntekijälistaan merkityn saapumis- ja lähtöajan ja työtehtävän 

perusteella. Jokaisen pitää huolehtia itse, että kirjaa itsensä työntekijälistaan tai ilmoittaa 
pistevastaavalle tunnit/tehtävän. 



 

LISÄPISTEET VAATIVISTA TAI AIKAAVIEVISTÄ TEHTÄVISTÄ TAPAHTUMISSA 

Kisavalokuvat ja videot: Tapahtuman talkootunneista ansaitsee normaalisti pisteet 1p = 1h. Tämän lisäksi 
saa 2 p/kuvauspäivä kuvien/videon jälkikäsittelyyn menevästä ajasta.  

Episten tuomarointi: Tapahtuman talkootunneista ansaitsee normaalisti pisteet 1p = 1h. Tämän lisäksi 
tuomari ansaitsee 2p/suunniteltu ja tuomaroitu rata.  

Vastaava koetoimitsija: Tapahtuman talkootunneista ansaitsee normaalisti pisteet 1p = 1h. Tämän lisäksi 
vastaava koetoimitsija ansaitsee 8p kisojen järjestelyistä. VKT:n avustava kisatyöryhmä ansaitsee pisteitä 
normaalisti kohdan 2. mukaisesti. 

Virallisten kisojen tuomarit: Tuomareiden rekrytoinnista ansaitsee 2p/tuomari. 

Epiksistä vastaava: Tapahtuman talkootunneista ansaitsee normaalisti pisteet 1p = 1h. Tämän lisäksi 
epiksistä vastaava ansaitsee 4p episten järjestelyistä. Vastaavan avustava kisatyöryhmä ansaitsee pisteitä 
normaalisti kohdan 2. mukaisesti. 

Kahvion koordinointi: Tapahtuman talkootunneista ansaitsee normaalisti pisteet 1p = 1h. Tämän lisäksi 
kahvion koordinoija ansaitsee 2p leipojien rekrytoinnista ja kahvion valmisteluista. 

Virallisten kisojen toimisto: Tapahtuman talkootunneista ansaitsee normaalisti pisteet 1p = 1h. Tämän lisäksi 
vastaava toimistotyöntekijä ansaitsee 2p kisatoimiston pyörittämisestä. 

Ratamestari: Tapahtuman talkootunneista ansaitsee normaalisti pisteet 1p = 1h. Tämän lisäksi ratamestari 
ansaitsee 2p radan rakentamisen ja ratatyöntekijöiden työn johtamisesta. 

PISTEET SISÄISISTÄ TAPAHTUMISTA 

Ennakkovalmisteluja tekevät ja erityisesti sisäisiin tapahtumiin panostavat jäsenet kuten ohjelman 
suunnittelijat saavat 1p/tapahtuma ja tuomarina toimivat 2p/tapahtuma, mutta paikan päällä osallistujat 
hoitavat käytäntöjä, kuten radanrakennuksen, kellotuksen, ilmoittautumiset yhteiseksi iloksi, eikä siitä 
ansaitse pisteitä. 

KOULUTTAJIEN PISTEET 

Viikkokouluttaja ansaitsee 1p/koulutustunti (esim. 1 viikkotunti = 4 p/kk). Kouluttajat ilmoittavat omat 
tuntinsa aina kauden lopuksi pistevastaavalle. Kouluttajalla on vapaatreenioikeus kentällä sillä kaudella, kun 
hän toimii kouluttajana ja etuoikeus yhteen viikkoryhmäpaikkaan. Kouluttajien muut etuudet määritellään 
tarkemmin aina kausittain. Yhteisen viikkoradan suunnittelusta ansaitsee lisäksi 1p/rata. 

Lyhyemmistä teemakursseista kouluttajille suunnittelusta 1p ja koulutuksesta 1h = 1p. Teemakurssien 
pisteet merkitään heti kurssin jälkeen sille kuukaudelle, kun kurssi pidetään. Ei muita kouluttajaetuja. 
Pidempien kurssien kohdalla kouluttajaeduista sovitaan erikseen. 

Aktiivikouluttajat järjestävät uusien jäsenten osaamistason arviointeja ja turvallinen treeni -koulutuksia 
tarpeen mukaan. Kouluttajat saavat arviointien ja koulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta 1h = 1p. 

 



 

KOULUTUSRYHMÄPAIKKOJEN JAKO 

Paikat koulutusryhmiin (omat ja ulkopuoliset) jaetaan ensisijaisesti aktiivisuuspisteiden perusteella (ilman 
pisteitä on epätodennäköistä päästä koulutusryhmään). Joihinkin koulutuksiin AGRYn kouluttajat ovat 
etusijalla. Joihinkin koulutuksiin prioriteettina on mahdollistaa mahdollisimman monen osallistuminen ja 
jotkut koulutukset on rajattu koirakon tason mukaan. Pisteet voi koulutusryhmähaussa jakaa tasan 
useamman eri ryhmäpaikan kesken. Kiinnostus jakaa pisteet koirien kesken ilmoitetaan ryhmähaun 
yhteydessä, mutta päätös jakamisesta täytyy tehdä vasta ryhmäpaikkojen vahvistusvaiheessa. Eli: Jos pisteet 
eivät jaettuina riitä ensisijaisiin toiveisiin tai ryhmiin pääsemiseen, voi ne vielä keskittää yhden ensisijaisen 
ryhmäpaikan hakuun.  

Leireillä etusijalla ovat ne, jotka osallistuvat kaikkiin leiripäiviin (pistejärjestyksessä). 

VAPAATREENIOIKEUS 

Vapaatreenin talkoovelvoite on 10 p (1 p = 1h). Pistetilanne tarkistetaan aina kauden (talvi- ja kesäkausi) 
alussa ja treenioikeus on voimassa sen kauden, kunnes tilanne taas kauden vaihtuessa tarkistetaan. 
Vapaatreenioikeuden voi saada myös kesken kauden, kun vähimmäispistemäärä on koossa. Treenioikeutta 
ei menetä kesken kauden, vaikka pistemäärä tippuisi alle velvoitteen, vaan vasta kauden vaihtuessa. 
Talkoovelvoite on ohjaajakohtainen (koiria voi olla useampia).  

Uusi jäsen saa liittymislahjaksi kertaluontoisesti 5 aktiivisuuspistettä, jotta hänellä on parempi 
mahdollisuus päästä heti mukaan toimintaan ja treeniryhmään. Vapaatreenioikeuden edellytyksenä on 
pisteiden lisäksi kouluttajan suositus tai osaamistason arvio ja tarpeen mukaan turvallinen treeni -koulutus. 
Liittymislahjan voi saada, jos ei ole ollut edellisen 24kk aikana AGRYn jäsenenä. 

PISTEIDEN VOIMASSAOLO 

Pisteet ovat voimassa 12 kk kertymisestä eteenpäin. Talkootyöstä pisteet merkitään tapahtumapäivän 
mukaan (kisapäivä, talkoopäivä tms.), vaikka työtä olisi tehty muuna aikana (esim. sponsorihankinta 
ennakkoon). Kouluttajien pisteet merkitään aina kauden lopussa (kesä- ja talvikausi) ja hallituksen pisteet 
hallituskauden (kalenterivuosi) lopussa. Pisteet merkitään kuukauden tarkkuudella ja taulukkoa päivitetään 
kuukausi kerrallaan. Eli: Pistetaulukosta poistuu aina kuukauden vaihteessa edellisen vuoden vastaava 
kuukausi, eli vaikka kuukauden aikana olisi ollut tapahtuma kuun alussa ja kuun lopussa, poistuvat niistä 
kertyneet pisteet taulukosta yhtä aikaa. 

HALLITUKSEN JA TOIMIHENKILÖIDEN PISTEET 

Hallituksen jäsenet ansaitsevat 2 p/kokous. Lisäksi toimihenkilöt ansaitsevat 5p/vastuualue/hallituskausi. 
Kaikki hallitustyöskentelystä ja toimihenkilötehtävistä saatavat pisteet merkitään vuoden lopussa. Jos 
tehtävät eivät jakaudu tasaisesti eri vastuualueiden välillä, voidaan pisteitä sopimuksen mukaan tasata 
vastaamaan toimihenkilöiden työmäärää.  


