AKTIIVISUUSPISTEET

19.6.2017

Karjalan Palveluskoiraharrastajat järjestää vuosittain monia tapahtumia, kokeita ja talkoita, joilla kerätään varoja mm. uusiin kalusteisiin
sekä jäsenten kouluttamiseen. Yhdistyksellä ei ole palkattuja työntekijöitä, vaan kaikki sen toiminta on riippuvaista jäsenten aktiivisuudesta.
Toimintamme yhdistyksessä on taloudellista voittoa tavoittelematonta, joten talkootyöt kohdistuvat aina yhteiseen hyvään.
Suomen Palveluskoiraliitto velvoittaa jäsenyhdistyksensä ylläpitämään koulutus ja koetoimintaa
järjestämällä jäsenistölleen koirien koulutustilaisuuksia, harjoituksia sekä kokeita ja kilpailuita.
Suora lainaus Palveluskoiraliiton sivuilta:
”Jäsenyhdistykset
Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksiä ovat paikalliset palvelus- ja /tai pelastuskoiratoimintaa harrastavat yhdistykset sekä kilpailuoikeuden omaavien rotujen rotujärjestöt ja -yhdistykset.
Jäsenyhdistykset huolehtivat paikallisesti koulutus- ja koetoiminnan ylläpitämisestä, järjestämällä
jäsenistölleen koirien koulutustilaisuuksia, harjoituksia sekä kokeita ja kilpailuja. Vain liiton jäsenyhdistykset saavat järjestää palvelus- ja pelastuskoirakokeita ja – kursseja.”
Koulutusten ja koetoiminnan ylläpitämisen takaamiseksi tarvitsemme aktiiveja vetämään harjoituksia ja kursseja sekä järjestämään kokeita ja tapahtumia. Tapahtumilla yhdistys saa rahaa ja rahalla saamme uusittua esteitä, huollettua ruohonleikkuria ja pystymme lähettämään jäseniä koulutuksiin ja kokeisiin ym.
Jokainen aktiivi jäsen, joka toiminnallaan edesauttaa yhdistyksemme arjen pyörittämisessä, on oikeutettu aktiivisuuspalkintoihin. Talkoopisteillä kartutetaan kilpailu- ja kurssirahastoa, josta korvataan jäsenten koe-, koulutus- tai kurssimaksuja. Palkitsemisen kustannukset on arvioitu vastaavan aiempia hallitus- ja toimihenkilöpalkkioita, mutta jakoperuste on kaikille jäsenille tasavertainen.
Aktiivisuuspisteitä osallistumisesta jaetaan seuraavasti:
kokeet ja tapahtumat
PK-/Toko-kokeet
BH-koe (kenttä+ kaupunkiosuus)
Speedrace
Match Show
Ennakkoilmoittautumisten vastaanotto
Kanttiinivalmistelut
Ratamestari
Esineruutu vastaava
Koetoimitsija
Kotkan Ruusun yövartio

8p
(50% tai yli, mutta ei koko aikaa 4p)
4p
4p
(50% tai yli, mutta ei koko aikaa 2p)
6p
(50% tai yli, mutta ei koko aikaa 3p)
2p
2p/ tapahtuma
20p/koe (uusi rata, uudet jälkikaaviot yms.)
10p/koe (aiemmin käytetty rata tai jälkikaaviot yms.)
2p/koe
2p/koe
6p/hlö

Kurssit, tottikset
Ohjatut tottikset
Koulutuskurssin vetäminen
BH-, pentu-, haku-, jälki- ym. kurssit

15p (maksullinen kurssi, vähintään 5 kokoontumista)

Vastaavuudet
Tapahtumavastaava
Kilpailusihteeri
Tiedotussihteeri (netin päivitys yms.)
Kanttiinivastaava
Kenttävastaava
Maastovastaava
Koulutusvastaava
Rahastonhoitaja

10p/kausi
10p/kausi
10p/kausi
10p/kausi
10p/kausi
10p/kausi
10p/kausi
10p/kausi

Muut
Sponsorimainosten myynti
Nurmien leikkuu (molemmat kentät)
Edustus Kennelpiirin tai Palveluskoiraliiton kokouksessa
Ennalta sovitut Peippolan kunnostustyöt
Hallitus
Puheenjohtaja
Sihteeri ja rahastonhoitaja
Muut
Toiminnantarkastaja

2p/kerta

10p/mainos (tai vastaava rahoitus)
3p/kerta (ryhmävelvoitteen ulkopuolinen aika)
2p
1p/h

5p/kokous
3p/kokous
2p/kokous
5p/vuosi

Pj:n ja sihteerin korkeampiin pisteisiin on sisällytetty kokousten valmistelu (esityslista), pöytäkirjan kirjoittaminen, vuosikokouksen valmistelu, jäsenkirjeen kirjoittaminen ja jäsenrekisterin ylläpito yms. kaikki muu normaali pj:lle ja sihteerille kuuluva työ.
Ratamestarin töitä: Sopivan koemaaston etsiminen, alueen tarkastus (jäljet mahtuu ja on suht.
tasavertaiset ym., hakuradan sopivuus kokeeseen, piilojen etsiminen, radan mittaaminen, radan
teko: merkkaus, umpipiilojen kuljetus alueelle ym.) Myös radan purku, jana merkkien poisto, kuuluu ratamestarin huoleksi. Etsintäkokeessa vastaavat ja vielä lisäksi pudotetun esineen suorituspaikka, tarkkuusruutu ym. Lupien hoitaminen.
Tapahtumavastaava, Speedrace ja Match Show tai vast. organisointi ja suunnittelu. Tapahtuman
kulusta huolehtiminen. Tapahtumista on olemassa tehtävälistat hoidettavista / huomioitavista
asioista.
Kanttiinivastaava, ylläpitää Peippolan kanttiinia ja hoitaa tarvikkeiden hankinnan, myös Peippolan ulkopuolisiin tapahtumiin. Ulkopuolisten tapahtumien kanttiinin tiliöinnin voi myös delegoida
ko. kanttiinin hoitajalle. Kanttiini valmistelut/ tapahtuma sisältää esim. leipomisen, ruuanlaiton,
eväidenteon ja kaupassakäynnin tapahtumaa varten.

Kilpailusihteeri hoitaa kokeen esityöt mm. ilmoittautumisten vastaanotto, koepapereiden tulostus tuomareita varten, listat seinälle yms. On paikalla kokeessa ja täyttää kilpailukirjat ja syöttää tulokset virkkuun.

Tiedotussihteeri hoitaa tiedottamisen seuran jäsenille mm. jäsenkirjeen muodossa. Päivittää
ajankohtaisia asioita eri foorumeille (facebook, nettisivut) tekee mainoksia yms.
Maastovastaavan töitä mm. uusien harjoitusmaastojen hankinta, yhteydenpito maanomistajiin
ja metsästysseuroihin, lupien hankinta.
Koulutusvastaavan töitä mm. Pentu-, junnu-, bh-koe-, haku-, jälkikurssien suunnittelu ja vetäjien
hankkiminen. Mahdollisten muiden kurssien /koulutusten järjestäminen yhteistyössä hallituksen
kanssa. Ohjattujen tottisten organisointi.
Kenttävastaava on kentän huoltomies. Huolehtii mm, että nurmikko on ajettu ajoissa(ajosta huolehtii ryhmät sopimuksen mukaan) ruohonleikkuriin on bensaa, ilmoittaa tarvittaessa seuran maksukortin haltijalle. Ilmoittaa hallitukselle mahdollisista korjaus tarpeista, puutteista. Huolehtii, että
kentällä on vettä. Tarvittaessa lumitöiden järjestäminen.
Muut hallituksen tapauskohtaisesti määrittelemät ja (s.postilla / hallituksen kokouksessa vahvistetut) yhdistyksen toimintaan liittyvät tehtävät : Xpistettä (mahdollisuuksien mukaan pisteytetään ennakkoon tehtävän mukaan)
Koetoimitsija / tapahtumasta vastaava henkilö toimittaa aktiivisuuspisteisiin oikeutettujen henkilöiden nimilistan hallitukselle kokeen / tapahtuman jälkeen. Pisteet tulee olla kirjattu ja allekirjoitettu vuoden loppuun mennessä, jolloin ne palautetaan sihteerille. Pisteitä ei makseta käteisenä
vaan jäsen voi etukäteen sopia niiden käytöstä johonkin koulutukseen, kokeeseen tai vastaavaan.
Aktiivisuuspisteiden kertymisaika on kalenterivuosi. Kertyneen summan voi käyttää seuraavan
kalenterivuoden aikana. Käyttämättömiä pisteitä ei voi siirtää/varastoida seuraavalle vuodelle.
10-19 aktiivisuuspistettä vastaa 10€
20-39 aktiivisuuspistettä vastaa 20€
40-59 aktiivisuuspistettä vastaa 40€
60-79 aktiivisuuspistettä vastaa 60€
80-99 aktiivisuuspistettä vastaa 80€
100 -> aktiivisuuspistettä vastaa 100€
Jäsenellä on poikkeustapauksissa mahdollisuus anoa aktiivisuuspisteiden käyttöä jo kuluvana
vuonna. Tämä harkitaan tapauskohtaisesti, painavia perusteluja vastaan. Edelleen aktiivisuuspisteet käytetään pääsääntöisesti seuraavana vuonna ja niitä ei makseta rahana.
Lisäksi lajiryhmien vetäjille korvataan kiitokseksi ja kannustukseksi max 50€/v tämän osallistuessa
lajinsa osaamista lisäävään koulutukseen. Lajiryhmien vetäjät voivat tarvittaessa käyttää kannustuspalkkionsa saman kauden aikana sopimalla siitä hallituksen kanssa. Kuitenkin niin, että pääsääntöisesti edellisen vuoden palkkio käytetään seuraavana vuonna kuten aktiivisuuspisteetkin.

