
KSSK talkoopiste -järjestelmä 
 
Pisteytetyt tehtävät: 
 

Tehtävä Pisteet Muuta 

Puheenjohtaja 8 +2 / kokous  

Sihteeri  8 + 2 / kokous  

Jäsensihteeri  15  

Rahastonhoitaja  15  

Avainvastaava  5  

Johtokunnan jäsen 4 + 2 / kokous  

Johtokunnan varajäsen 2 + 2 / kokous  

Varapuheenjohtaja 6 + 2/ kokous  

Toimikunta vastaava  5 + 3 / kokous  

Toimikunnan jäsen  2 + 3 / kokous  

Webmaster  10  

Talonmies  5 / kk  

Talkoopisteiden ylläpitäjä  8  

Vastaava koetoimitsija  Kokopäivä 10 /puolikas 5  

Kisojen ennakkotyö  10 Pistemäärän jakamisesta 
täytyy toimikunnan/kilpailuista 
vastaavan sopia ennakkoon 
keskenään. 

Epävirallisten kisojen 
ennakkotyö 

5  

Toimihenkilö kisoissa  1 / tunti Myös möllikisat  

Leipominen kisoihin 
tapahtumiin 

3 / myytävä tuote Esim. 20 
pullaa tai piirakka 

 

Kouluttaja  4 / ilta tai 2 / puolikas ilta   

Talkootyö tapahtuma/koulutus  1 / tunti  

Siivous-, este- ja yleiset 
talkoot  

1 /tunti  

Kouvolan koiranäyttely  2 / tunti  

Kokoukseen osallistuminen 
(jäsen) 

2  

Yhteistyövastaava  5  

Tokon liikkuri Kokopäivä 10 /puolikas 5 Epävirallista kisoissa 
aiemman käytännön mukaan 
1 piste/h. 

 

YLEISTÄ: 

– Talkoopistejärjestelmässä on pisteytetty seuran erilaiset talkootehtävät. 

– On käytössä agilityssä ja rally-tokossa. Syksystä 2019 käytössä myös tokon ryhmäpaikoilla.  

– Vuonna 2019 kerätään pisteitä vuodelle 2020. 

– Pisteitä voi kerätä yli lajien eli esim. agiharrastaja voi kerätä pisteitä rally-tokon kisoissa. 

– Pisteet kerätään aina edellisenä vuotena.  

- Perheenjäsen/ystävä/kuka tahansa voi kerätä sinulle talkoopisteitä, jos et saa itse tarvittavaa pistemäärää 

kasaan. 



– Ensimmäisen kalenterivuoden voi harrastaa ilman pisteitä. 

- Talkoopisteiden keräys pitää kuitenkin aloittaa samana vuonna kuin aloitat treenaamisen ryhmäpaikalla. 

 

RYHMÄPAIKKA: 

– Ryhmäpaikan säilyttäminen vaatii 20 p / vuosi (yksi koira), 30 p / vuosi (2 koiraa tai 

enemmän) 

– jos treenaa useammassa lajissa ryhmäpaikalla, niin ryhmäpaikkoihin vaaditaan yhteensä 30 pistettä. 

(sama kuin 2 koiraa tai enemmän) 

– Ryhmäpaikalla treenaava saa pitää ryhmäpaikkansa sekä saa vapaavuoro-oikeuden 40 pisteellä / vuosi +  

avainpantti (10 €). Edellyttää vapaavuoron varaamista kalenterista (paivyri.fi).   

 

VAPAAVUORO-OIKEUS ILMAN RYHMÄPAIKKAA: 

– Vapaavuoro-oikeus vaatii 40 pisteellä / vuosi + avainpantti (10 €). Edellyttää vapaavuoron 

varaamista kalenterista (paivyri.fi). Vapaavuoro-oikeus vaatii seuran jäsenyyden.  

– Seuran järjestämät koulutukset/tapahtumat yms. varaukset menevät vapaavuorojen edelle aina.  

 

ILMAN RYHMÄPAIKKAA: 

– Ilman ryhmäpaikkaa 20 pisteellä tai ryhmäpaikalla yli 40 pistettä kerännyt pääsee 

koulutukseen tietyllä %-alennuksella (ei koske kouluttajia) 

 

PISTEIDEN KERUU: 

– Pisteet ilmoitetaan lajivastaavalle (jos harrastaa useampaa lajia, niin kauden alussa 

harrastaja päättää kumman lajin lajivastaavalle hän ilmoittaa pisteet koko ko. kauden) 

 

POIKKEUS: 

– Poikkeukset käsitellään tapauskohtaisesti johtokunnan kokouksessa (esim. terveydelliset syyt, kesken  

kauden aloittanut jäsen, vain yhdellä kaudella treenaava) 


