Hyväksytty hallituksen kokouksessa 15.1.2017
Hyväksytty vuosikokouksessa 21.2.2017

Talkoopisteet
Talkoopistetyöryhmä ehdottaa K-PKK:n hallitukselle seuraavaa pistejärjestelmää:
Yhdistystoiminta perustuu talkootyöhön. Haluamme talkootyötä arvostettavan ja tämän johdosta
ehdotamme siirtymistä talkoopistejärjestelmään.
Talkoopistejärjestelmän yleisenä periaatteena on, että jäsenet voivat kerätä pisteitä erilaisilla
talkootöillä ja seuraavan koulutuskauden ryhmäpaikkaan tarvitaan tietty määrä pisteitä.
Talkookausia on kaksi, kuten koulutuskausiakin (kesäkausi ja talvikausi).
Edellisellä kaudella kerätään aina tarvittava määrä pisteitä seuraavalle kaudelle.
● Ryhmäpaikkaa varten pitää kerätä 8 pistettä/kausi. (Ei koske omatoimiryhmiä, missä ei ole
kouluttajaa, esim SM-ryhmät.)
● Pisteiden lasku alkaa alusta kauden alussa.
● Pisteitä voi käyttää vain seuraavaan kauteen.
● Pisteiden keruu on talouskohtainen.
● Pisteitä kerätään kaikista yhdistyksen lajeista ja niitä voi käyttää kaikkiin lajeihin.
● Yhdet pisteet (8) riittävät ryhmäpaikkaan jäseneltä, joka harrastaa useaa eri lajia
yhdistyksessä tai harrastaa usealla koiralla.
Talkoopistejärjestelmää varten valitaan Kiltalle talkoopistevastaava, joka hoitaa pisteiden kirjaukset ja
huolehtii pistejärjestelmään liittyvistä asioista. Pisteiden kirjaus voidaan hoitaa Google Excelillä, jolloin
taulukko olisi kaikkien jäsenten näkyvissä vain yhdistyksen jäsenille tarkoitetussa suljetussa FBryhmässä. Talkoopistevastaavaksi ehdotetaan Anne Autiota.
Talkoihin (kisat, kokeet, hallitalkoot ym.) on pakollinen ilmoittautuminen etukäteen ja paikan päällä
talkoileva jäsen kirjaa osallistujalistaan nimensä sekä tulo- ja lähtöaikansa. Tämän perusteella
talkoovastaava antaa talkoopisteet (1 p/talkootunti) ja kirjaa ne Exceliin ja varmistaa samalla, että
jäsenen nimi löytyy työvuorolistasta. Näin varmistetaan, että talkootunnit ovat oikein kirjattu. Pisteitä ei
anneta jälkikäteen, jos nimeä ei löydy listoilta.
Talkoopistesysteemi ei koske pentukoulua, näyttelykoulutusta eikä uusia jäseniä, joilla ei ole ollut
mahdollisuutta kerätä talkoopisteitä koko kauden ajalta.
Mikäli talkoovelvollisuus jää painavien syiden takia tekemättä, voi hallitus kirjallisen selvityksen
saatuaan antaa helpotusta talkoovelvollisuuden suhteen.
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Pisteet:
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen sihteeri
Jäsensihteeri
Rahastonhoitaja
Hallituksen jäsen
Hallituksen varajäsen
Hallituksen jäsen ja varajäsen
Jaostovetäjä
Talkoopistevastaava
Kalenterivastaava
Kanttiinivastaava (agi)
Kotisivuvastaava
Palkintovastaava (agi)
Estevastaava (agi)
Ryhmäpaikkavastaava (agi)
Koulutusvastaava (agi)
Möllikisavastaava
Riistavastaava
Kouluttaja
Apukouluttaja
1/2 kouluttaja
10 krt kurssi –kouluttaja
Varakouluttaja
Talkootyö (nurmikon leikkuu, haravointi jne. talkoilu)
Esteiden korjaus/halliin liittyvät työt muulla ajalla

20 p/v
10 p/v
5 p/v
10 p/v
5 p/v
2,5 p/v
1 p/kokous
10 p/v
10 p/v
5 p/v
5 p/v
5 p/v
5 p/v
5 p/v
5 p/v
5 p/v
5 p/v
5 p/v
8 p/kausi
4 p/kausi
4 p/kausi
3 p/kurssi
1 p/kerta
1 p/h
sovitaan erikseen

Virallisista kisoista saatavat pisteet:
Vastaava koetoimitsija
Avustava koetoimitsija
Liikkeenohjaaja alo/alo (toko)
Liikkeenohjaaja voi/evl (toko)
Ilmoittautumisten vastaanotto (agi)
Leipominen (tarvikkeita ei korvata)
Kilpailunumeroiden peseminen
Huomioliivien peseminen
Työntekijälistojen tekeminen (agi)
Tuomarisihteerilappujen leikkaaminen ja järjestely
Kisapäivänä talkoilu

5 p/kisapäivä + 1 p/h
2 p/kisapäivä + 1 p/h
0,5 p/kisapäivä + 1 p/h
1 p/kisapäivä + 1 p/h
3 p/kisapäivä
1p
1p
1p
3 p/kisapäivä
1 p/kisapäivä
1 p/h

Epävirallisista kisoista saatavat pisteet:
Vastaava koetoimitsija
Tuomari

5 p/kisapäivä
1 p/kisa

