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Äetsän seudun koirakerho ry:n
toimintaohjeet
Tämä dokumentti on Äetsän Seudun Koirakerhon vuosikokouksen käsittelemä toimintaa ohjaava
asiakirja. Hallitus voi täydentää ohjetta vuosikokousten välillä tarpeen mukaan. Viimeisimmän päivityksen päivämäärä näkyy ohjeen kannesta. Yhdistyksen viralliset säännöt ovat näistä toimintaohjeista erillinen, lakimääräinen säännöstö, joka on mm. seuran internet-sivuilla luettavissa.

Treenaaminen Äetsän seudun koirakerho ry:ssä
Ryhmäpaikalla tarkoitetaan paikkaa ohjatuissa tai itseohjautuvissa ryhmissä. Jokaisella seuran jäsenellä on oikeus kahteen ryhmäpaikkaan/laji, mikäli kauden alkaessa vapaita ryhmäpaikkoja on
enemmän arpoo hallitus lisäpaikat.
Agilityä treenaavilta edellytetään Suomen Agilityliiton lisenssiä.
Ryhmäpaikka on koirakkokohtainen. Tämä tarkoittaa, että ryhmäpaikalla treenaavasta henkilöstä
ja koirasta jommankumman täytyy olla paikalla. Ohjaajaa saa tuurata joko perheenjäsen, joka on
maksanut seuran jäsenmaksun, tai Äetsän seudun koirakerhon ryhmäpaikalla treenaava henkilö.
Koiran on siis oltava sama. Ohjaaja voi halutessaan treenata jollain toisella koiralla.
Kouluttajalla on halutessaan mahdollisuus ilman perusteluita kieltäytyä ottamasta tuuraajaa ryhmään.
Itsenäisellä ajalla treenatessa ohjaajan tuuraaminen ei ole sallittua, mutta itsenäisen maksun suorittanut henkilö voi treenata useammalla koiralla.
Yli kuukauden poissaoloista voi halutessaan ilmoittaa hallitukselle. Tällaisessa tapauksessa paikkaa
voidaan tarjota ilman ryhmäpaikkaa olevalle henkilölle. Ryhmäpaikka palaa poissaolon jälkeen sen
alkuperäiselle haltijalle. Maksusta ryhmäpaikan haltija ja tuuraaja sopivat keskenään.
Jos ohjatut treenit jostain syystä perutaan, treeniaika on ensisijaisesti perutussa ryhmässä treenaavien koirakoiden käytössä.
Agilityn treenirata rakennetaan kentälle/halliin normaalisti viikonlopun aikana. Rakennusajasta
ilmoitetaan yhdistyksen facebook-sivulla ja mahdollisuuksien mukaan myös kalenterissa. Rataa ei
saa muuttaa.
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Äetsän seudun koirakerho ry:n treenihallin käyttö
Nämä ohjeet koskevat soveltuvin osin myös kesäharjoittelupaikkaa ja ympäristöä.
1. Muista ulkoiluttaa koirasi kunnolla ennen treenaamista. Jos vahinko kuitenkin tapahtuu,
pissat ja kakat on putsattava matolta/kentältä heti! Hallista (styroksilaatikko) löytyy paperia ja puhdistusainetta tähän tarkoitukseen.
2. Jokaisesta vahingosta suoritetaan sakkomaksu 10 € laatikkoon, joka löytyy ilmoitustaulun
alta hallissa.
3. Kakat on kerättävä myös hallin/kentän ympäristöstä ja tuotava roska-astiaan.
4. Hallissa ei saa tupakoida! Tupakantumpit on ehdottomasti kerättävä ulkona tuhkikseen/huolellisesti sammutettuina roska-astiaan.
5. Aikatauluista on pidettävä kiinni, ettei seuraavan ryhmän tarvitse odottaa.
6. Koirat on pidettävä kytkettyinä hallin ja treenikentän piha-alueella.
7. Juoksuiset nartut saavat treenata ja olla hallissa/kentällä vain housut jalassa.
8. Rataa ei saa muuttaa. Jos siirrät esteitä, palautathan ne takaisin paikoilleen (merkitse esteiden kohdat hallissa teipillä, jota löytyy styroksilaatikosta). Rata rakennetaan viikonloppuisin ja puretaan torstai-iltaisin. Ratapiirros löytyy yleensä ilmoitustaululta.
9. Itsenäiset treenaajat harjoittelevat sulassa sovussa saapumisjärjestyksessä.
10. Sammuta valot lähtiessäsi viimeisenä! Lukitse ovi!
Muistetaan ottaa huomioon vieressä asuva vuokranantaja ja lähellä asuvat ihmiset eli pidetään
melutaso kohtuullisena ja treeniajat järkevinä. Treenaaminen hallissa on illalla lopetettava viimeistään klo 22.

Ohjeet treeniavaimen haltijalle
1. Jokainen treeniavaimen lunastanut pitää huolta omasta avaimestaan. Kadonneesta
avaimesta veloitetaan 50 €.
2. Hallin käytössä noudatetaan siitä annettuja sääntöjä, jotka löytyvät mm. hallin ilmoitustaululta ja tästä ohjeistosta.
3. Treeniavaimen haltija ei saa antaa avainta lainaksi tai muuten käyttöön henkilölle, joka ei
ole suorittanut hallimaksua. Halliin ei myöskään tule päästää/ottaa mukaansa treenaamaan henkilöitä, jotka eivät ole suorittaneet hallimaksua. Avaimen saattamisesta näin ulkopuolisen käyttöön seuraa 50 €:n sakkomaksu sekä treenipaikan menettäminen sakon
maksamiseen saakka.
4. Avaimen kopioiminen on ehdottomasti kiellettyä. Kopioimisesta seuraa 50 €:n sakko sekä
treenipaikan menettäminen Äetsän seudun koirakerhon hallituksen määräämäksi ajaksi.
5. Avain on palautettava hallikauden päättyessä viivyttelemättä 50 €:n sakkomaksun uhalla.
Allekirjoituksellaan avaimen vastaanottaja varmistaa, että on lukenut ja ymmärtänyt treeniavaimen käyttöön liittyvät säännöt sekä sitoutuu noudattamaan niitä.
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Seuran edustaminen
Viikoittaisella ryhmäpaikalla treenaavan tulee virallisissa agilitykilpailuissa edustaa Äetsän seudun
koirakerho ry:tä. Tämä tarkoittaa sitä, että agilitylisenssissä edustettavaksi seuraksi on valittu Äetsän seudun koirakerho ry. Ryhmäpaikka tarkoittaa sekä ohjatussa ryhmässä olevaa treenipaikkaa
että itseohjautuvan ryhmän treenipaikkaa.
Kesken vuoden seuraa vaihtavien osalta hallitus voi pyydettäessä tehdä tähän ohjeeseen poikkeuksen.
Ilman ryhmäpaikkaa itsenäisesti treenaavan henkilön ei ole pakko edustaa Äetsän seudun koirakerho ry:tä, mutta henkilön on kuitenkin oltava seuran jäsen.

Seuran edustaminen agilityn arvokisajoukkueissa
Äetsän seudun koirakerhon agilitylisenssillä kilpailevan on haettava ensisijaisesti oman seuran
joukkueeseen. Jos seuran joukkueeseen ei pääse, voi hakea muuhun joukkueeseen. Poikkeuksena
on varakoirapaikka; jos koira jää valinnassa varakoirapaikalle, ohjaaja voi anoa lupaa hakea toisen
seuran joukkueeseen.
Seuran agilityn arvokisajoukkueeseen tulevat valituksi koirakot, joilla on eniten nollia. Jos nollia on
tasamäärä, tuplanollien määrä ratkaisee. Jos tuplanolliakin on tasamäärä, sijoitukset ratkaisevat.
Seura maksaa agilityn SM- joukkueiden osallistumismaksut. Muista arvokisajoukkueista ja niiden
osallistumismaksuista päättää hallitus tarpeen mukaan.

Osallistuminen koetoimitsija- ja koulutusohjaajakursseille
Äetsän seudun koirakerho ry pääsääntöisesti maksaa osallistumismaksun, jos seuran jäsen haluaa
osallistua seuran toimintaan liittyville koetoimitsija- tai koulutusohjaajakursseille. Kouluttautumisesta saatu hyöty on sitouduttava ohjaamaan seuran toiminnan hyväksi. Asiasta on kuitenkin sovittava etukäteen hallituksen kanssa.

Hallin/kentän vuokraaminen
Yhdistyksen käytössä olevia kenttiä esteineen voi vuokrata omaan käyttöön sellaisina aikoina, kun
kentällä ei ole viikoittaisia treeniryhmiä tai muita Äetsän seudun koirakerho ry:n omia tapahtumia.
Vapaita aikoja voi tiedustella ja varata sähköpostitse: info@aetsanseudunkoirakerho.com. Varatut
ajat ovat nähtävillä yhdistyksen nettisivuilta kalenteri -välilehdellä.
Varaukset on tehtävä viimeistään 1 vuorokausi ennen toivottua vuokrausajankohtaa. Vuokran
eräpäivä on 14 vrk vuokrauspäivästä. Kenttiä voivat varata vain aikaisemmat maksunsa asianmu-
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kaisesti hoitaneet henkilöt. Vuokran kulloinkin voimassa oleva hinta ilmoitetaan seuran nettisivuilla.
Käytännön syistä hallista ei vuokrata lyhyitä, yksittäisiä aikoja henkilöille, joilla ei ole käytössään
treeniavainta halliin.

Tiedottaminen
Äetsän seudun koirakerhon tiedotuskanavia ovat yhdistyksen nettisivut, WhatsApp-ryhmä, Facebook-ryhmä sekä Facebook-sivu. Näistä erityisesti sisäisen tiedottamisen kanavia ovat Facebookja WhatsApp -ryhmät, jotka on tarkoitettu vain seuran jäsenmaksun maksaneille. Yhdistyksen nettisivut sekä julkinen Facebook-sivu ovat käytössä erityisesti ulkoisessa viestinnässä ja tapahtumien
markkinoinnissa.

Talous
Seuran säännöllisen toiminnan järjestämiseen osallistuville maksetaan matkakorvausta. Matkakorvausta maksetaan yksittäisestä tapahtumasta (esim. harjoitusten ohjaus tai radan rakennus)
vain yhdelle henkilölle. Kilometrikorvauksen suuruus määräytyy verottajan vuosittaisen päätöksen
mukaan, kuitenkin enintään 40 km:n asti / kerta. Tämän lisäksi kouluttajat voivat hakea kouluttamaansa lajiin liittyvää koulutuskorvausta 5 €/ koulutuskerta seuran ulkopuoliseen koulutukseen.
Korvaus maksetaan kuittia vastaan. Korvaukset maksetaan toteuman mukaan, matkalaskua vastaan heinä- ja joulukuussa.
Yhdistyksen hallitus voi sijoittaa yhdistyksen rahavaroja harkintansa mukaan. Sijoituskohteina voivat olla pankkien tarjoamat määräaikaistilit, lyhyen ja pitkän koron rahastot, osakerahastot, yhdistelmärahastot tai suorat sijoitukset julkisesti noteerattuihin yrityksiin. Sijoitustoiminta ei saa vaarantaa yhdistyksen maksuvalmiutta sen toimintaan liittyvän talouden hoidossa.
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