AKTIIVISUUSPISTEET 26.9.2014
Kouvolan Palveluskoirayhdistys ry 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 jäsenmaksun ohella käyttämään yhdistyksen kenttää ja maastoalueita. Talkoopisteillä
kartutetaan kilpailu- ja kurssirahastoa, josta korvataan jäsenten koulutus- tai kurssimaksuja.
Aktiivisuuspisteitä osallistumisesta jaetaan seuraavasti:
Hakukoe 4p (50% tai yli, mutta ei koko aikaa 2p)
Hakukokeen ratamestari 6p
Jälkikoe 4p (50% tai yli, mutta ei koko aikaa 2p)
Jälkikokeen ratamestari 10p
Etsintäkoe 4p (50% tai yli, mutta ei koko aikaa 2p)
Etsintäkokeen ratamestari 10p
BH-koe (kenttä+kaupunkiosuus) 2p
Match Show 6p (50% tai yli, mutta ei koko aikaa 3p)
Nurmen leikkuu 3p / kerta
Sponsorimainosten myynti 10p / myyty mainos
BH- ja pentukurssin vetäminen 15p / kurssi
Ohjatut tottikset 2p / kerta
Kanttiinivalmistelut tapahtumaa varten 2p / tapahtuma
Tapahtumavastaava 3p / tapahtuma
Tuomarina toimiminen oman yhdistyksen kokeessa 10p / koe
Koetoimitsija 2p / koe
Edustus Kennelpiirin tai Palveluskoiraliiton kokouksessa 1p
Kouvolan näyttely kokoamis/purkutalkoot 4p/4p
Kouvolan näyttely näyttelypäivä 4p (50% tai yli, mutta ei koko aikaa 2p)
Luonnetestin koetoimitsija 10p
Luonnetestin ratamestari 6p
Luonnetesti 4p
Kenttätalkoot (suunnitellut, sovitut) 1p/h
Muut hallituksen määrittelemät yhdistyksen toimintaan liittyvät tehtävät X p (pisteytetään
ennakkoon tehtävän mukaan)

Sihteeri ylläpitää aktiivisuuspistetaulukkoa ja kunkin tapahtuman vastaava henkilö ilmoittaa
talkoilleet henkilöt ja heidän tehtävät sihteerille. Pisteitä ei makseta käteisenä vaan jäsen voi
etukäteen sopia niiden käytöstä johonkin koulutukseen.
20-39 aktiivisuuspistettä vastaa 20€
40-59 aktiivisuuspistettä vastaa 40€
60-79 aktiivisuuspistettä vastaa 60€
80 -> aktiivisuuspistettä vastaa 80€

