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Talkoopistejärjestelmä 
 
 
Yhdistystoiminta perustuu talkootyöhön. 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. 

 

● Ryhmäpaikan hakemista varten pitää kerätä vähintään 8 pistettä/kausi. Nämä 8 pistettä 
oikeuttavat yhden ryhmäpaikan hakemiseen. 

● Mikäli ohjaaja harjoittelee samalla harjoituskaudella useammassa kuin yhdessä ryhmässä tai 
useamman kuin yhden koiran kanssa, tulee jokaista ylimääräistä ryhmäpaikkaa kohden kerätä 4 
pistettä/ryhmä. (Eli jos treenaat kahdessa ryhmässä, talkoopisteitä tulee olla 8 p + 4 p = 12 p.) 

● Myös omatoimiryhmiin ja avainmaksuun on oltava talkoopisteet kasassa  
● Jaostoilla on oikeus rajoittaa koirakkojen määrää/ryhmä ja antaa treenipaikat talkoopisteiden määrän 

perusteella ensisijaisesti kuitenkin kouluttajille. Jos kouluttajia ei ole kaudelle tarpeeksi, vähiten 
talkoopisteitä keränneet voidaan jättää ilman ryhmäpaikkaa, vaikka heillä olisikin vaadittavat 8 
pistettä. 

● Pisteiden lasku alkaa alusta kauden alussa. 
● Pisteitä voi käyttää vain seuraavaan kauteen. 
● Talkoisiin voi osallistua talkoovelvollisen kanssa tai puolesta esim. talkoovelvollisen perheenjäsen tai 

tuttava. Talkoopistevihkoon/Kirsi Tervolle (talkoopisteet@kpkk.net) merkitään/tiedotetaan tällöin 
talkoilijan nimi ja talkoovelvollisen nimi, jolle talkoopisteet menevät. Omia talkoopisteitään ei voi 
luovuttaa jälkikäteen toiselle kiltalaiselle.  

● Pisteitä kerätään kaikista yhdistyksen lajeista ja niitä voi käyttää kaikkiin lajeihin. 
● Vuoden kestävien vastuuhenkilöiden pisteet jaetaan kalenterivuosittain kolmessa erässä.  
 

 

Talkoopistejärjestelmää varten valittiin Kiltan talkoopistevastaavaksi Kirsi Tervo (e-mail: 

talkoopisteet@kpkk.net), joka hoitaa pisteiden kirjaukset ja huolehtii pistejärjestelmään liittyvistä asioista. 

Pisteiden kirjaus hoidetaan Google Excelillä, jolloin taulukko on kaikkien jäsenten näkyvissä vain yhdistyksen 

jäsenille tarkoitetussa suljetussa FB-ryhmässä.  

Talkoihin (kisat, kokeet, hallitalkoot ym.) on pakollinen ilmoittautuminen etukäteen, ja paikan päällä talkoileva 

jäsen kirjaa osallistujalistaan nimensä sekä tulo- ja lähtöaikansa. Tämän perusteella talkoopistevastaava 

antaa talkoopisteet (1 p/talkootunti) ja kirjaa ne Exceliin ja varmistaa samalla, että jäsenen nimi löytyy 

työvuorolistasta. Näin varmistetaan, että talkootunnit ovat oikein kirjattu.  

Talkoopistesysteemi ei koske kertamaksullisia myös ulkopuolisille avoimia koulutuksia 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 24 p/v 

Hallituksen sihteeri 12 p/v 

Rahastonhoitaja 12 p/v 

Jaostovetäjä 12 p/v 

Talkoopistevastaava 12 p/v 

Vuosikirja 12 p/v 

Kotisivuvastaava 12 p/v 
 

Jäsensihteeri 9 p/v 

Kalenterivastaava 6 p/v 

Alkeiskurssivastaava (agi) 6 p/v 

Riistavastaava                            6 p/v 

Hallituksen jäsen 6 p/v 

Halliavainvastaava 6 p/v 

Uutiskirjevastaava 6 p/v 

Estevastaava (agi) 6 p/v 

Ryhmäpaikkavastaava  6 p/v 

5 vuoden mainoksen (1500 €) myynti hallin seinälle 5 p 

3 vuoden mainoksen (1000 €) myynti hallin seinälle 3 p 

Kevätkokouksen palkintovastaava 3 p/v 

Smartum- ja Tyky-seteleiden hoitaminen 3 p/v 

Sähköpostitilien hallinnointi 3 p/v 

Hallituksen varajäsen 3 p/v 

Kituvastaava 3 p/v 

Koulutusvastaava  2 p/koulutuspäivä 

Möllikisavastaava 2 p/möllikisa 

Möllikisatoimihenkilö (Nose Work, ei kisaa itse) 2 p/möllikisa 

Hallituksen jäsen ja varajäsen 1 p/kokoustunti 

Palkintovastaava  1 p/kisa-/koepäivä 

Kanttiinivastaava  1 p/kisa-/koepäivä 

1 vuoden mainoksen (300 €) myynti hallin seinälle 1 p 

Taipparikurssilla avustaja 1 p/h (max 4 pistettä/taipparikurssi) 

 

Kouluttaja 8 p/kesäkausi, 10 p/talvikausi 

Apukouluttaja 4 p/kesäkausi, 5 p/talvikausi 

1/2 kouluttaja 4 p/kesäkausi, 5 p/talvikausi 

Nometoko -kurssin kouluttaja 4 p 

Taipparikurssilla kouluttaja 4 p  

10 krt kurssi –kouluttaja 3 p/kurssi  

Varakouluttaja  1 p/kerta 

Näyttelykoulutuksen vetäjä  0,5 p/kerta  

Nometreenien vetäjä 0,5 p/tunti  
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Virallisista kisoista saatavat pisteet:  

Vastaava koetoimitsija 5 p/kisapäivä + 1 p/h kisapäivänä 

Ilmoittautumisten vastaanotto  3 p/kisa-/koepäivä 

Työntekijälistojen tekeminen  3 p/kisa-/koepäivä 

Avustava koetoimitsija 1 p/kisapäivä + 1 p/h kisapäivänä 

Liikkeenohjaaja voi/evl (toko) 1,5 p/luokka + 1 p/h koepäivänä 

Liikkeenohjaaja alo/avo (toko)  1 p/luokka + 1 p/h koepäivänä 

Kisapäivänä talkoilu 1 p/h 
 

 

Muita tehtäviä: 

Etukäteistehtävät (kotona tehtävät työt) 1 p/tehtävä 

Leipominen (tarvikkeita ei korvata)  1 p/leipomus 

Talkootyö (nurmikon leikkuu, haravointi jne. talkoilu) 1 p/h, sovitaan erikseen 

Esteiden korjaus/halliin liittyvät työt muulla ajalla sovitaan erikseen 


