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Lägin talkootyön säännöt 1. 1. 2018 alkaen
Agilitykilpailuissa työskentely ja luentojen järjestäminen
Agilitykilpailuissa
työskentely

Tehtävä
Ylitoimitsija, etukäteistyöt
Ylitoimitsija, kisapäivä
Toimihenkilö virallisissa kilpailussa
Toimihenkilö epävirallisissa
kilpailuissa
Buffavalmistelut, 1 myytävä tuote
Toimitsijaruokailun järjestäminen

Muu toiminta

Luennon pitäminen
(sovittava hallituksen kanssa)

Pisteet

Koko pvä
Puoli pvä
Koko pvä
Puoli pvä

5
10
5
10 8 h ylittävältä täydeltä tunnilta 1 p lisää
5 4 h ylittävältä täydeltä tunnilta 1 p lisää

Päivä < 5 h

3 5 h ylittävältä täydeltä tunnilta 0,5 pistettä lisää
1 1 tuote = esim. 20 kpl sämpylöitä tai pellillinen piirakkaa
2

1 tunti

1 Luennon etukäteistyöstä/-suunnittelusta ei saa pisteitä

- Seuraavan vuoden treeniryhmiin saavat osallistua sellaiset jäsenet, joille on kertynyt vähintään 25 talkoopistettä vuoden loppuun mennessä.
(Huom! Tämä ei koske uusia jäseniä. Katso uusien jäsenten talkoovelvoitteesta jäljempänä.) Mikäli ryhmiin voidaan ottaa vain rajoitettu määrä
koirakoita, ovat etusijalla ahkerimmat (eli eniten talkootyötä tehneet) talkoilijat. Mitä enemmän on talkootyötä tehnyt, sitä varmemmin
pyritään järjestämään toivottu ryhmäpaikka. Jos 25 pistettä ei ole kasassa vuoden loppuun mennessä, seuraavan vuoden harjoituksiin pääsee
osallistumaan sitten kun tämä 25 pistettä on täynnä. 25 pistettä voi ansaita esim. työskentelemällä virallisissa kisoissa kaksi kokonaista ja yhden
puolikkaan päivän.

- Talkoovelvoite ei koske alle 12-vuotiaita jäseniä.
- Uudet jäsenet pääsevät heti mukaan treeniryhmiin ja koulutuksiin, vaikka heillä ei vielä ole talkoopisteitä. Uudet jäsenet keräävät
liittymisvuoden talkoopisteensä seuraavasti: tammi-huhtikuussa liittyneiden tulee kerätä 25, touko-elokuussa liittyneiden 15 ja syysjoulukuussa liittyneiden 10 talkoopistettä liittymisvuoden aikana. Mikäli ei tuona aikana saa kerättyä vaadittuja pisteitä, menettää oikeuden
treenipaikkaansa. Treenipaikkaa voi hakea uudestaan, kun vaaditut pisteet ovat kasassa.
Jäsen, joka hakee jäsenyyttä loppuvuodesta (1.10. jälkeen), voi valita, haluaako hän siirtää jäsenyytensä alkamaan vasta seuraavan vuoden
alusta vai heti. Hyväksytyllä, mutta jäsenyytensä vuoden alkuun siirtäneellä jäsenellä on oikeus hakea treenipaikkaa ennen vuodenvaihdetta
järjestettävässä treenipaikkahaussa, mutta hän ei voi käyttää muita jäsenetuja (esim. osallistua Lägin järjestämiin koulutuksiin tai ostaa
vapaakorttia halliin) ennen kuin jäsenyys astuu voimaan.
Liittymisajankohta

Talkoovelvoitteen määrä liittymisvuonna

Tammi-huhtikuu

25 p

Touko-elokuu

15 p

Syys-joulukuu*

10 p

*Lokakuun alusta lähtien liittynyt voi halutessaan aloittaa jäsenyyden vasta seuraavan vuoden alusta

- Vuonna 2018 Lägi järjestää kisoja seuraavasti: 13.-14.1, 10.-11.3, 26.-27.5, 25.-26.8, 13.-14.10
- Kokonainen kisapäivä tarkoittaa kisapäivä alusta loppuun. Vastaava koetoimitsija päättää, missä menee puolen päivän raja. Kisapäivän pituus
riippuu starttien määrästä.
-Kokonaisesta kisatyöpäivästä saa 10 pistettä ja puolikkaasta 5. Jos kisapäivä kestää yli 8 tuntia, kokonaista päivää tekevät talkoilijat saavat
lisäpisteitä 8 tunnin ylittävältä ajalta 1 piste/ täyttyvä työtunti. Jos puolikas kisatyöpäivä kestää yli 4 tuntia, 4 tunnin ylittävältä ajalta puolikasta
kisapäivää tekevät talkoilijat saavat 1 pisteen/ täyttyvä työtunti. Huom! Edelleen kisoihin tullaan tekemään joko kokonainen tai puolikas päivä.
Tämä muutos on tarkoitettu tasaamaan ns. tavallisten ja ylipitkien päivien piste-eroa.

- Pisteitä kerätään 1.1.-31.12 välisenä aikana, vuosi kerrallaan. Pisteitä ei voi siirtää tai säästää seuraavan vuoden pistelaskua varten. Pisteet
ovat henkilökohtaisia. Toisen jäsenen eduksi voi toinen henkilö tehdä talkootyötä, mutta siitä täytyy silloin ilmoittaa etukäteen. Jo ansaittuja
pisteitä tai tehtyä työtä ei voi jälkikäteen siirtää toiselle jäsenelle. Päivärahaa ei ole mahdollista maksaa toiselle henkilölle tehdystä työstä.
- Talkootyötä tekevä henkilö kerää ensin vaaditut 25 pistettä. Tämän 25 pistettä ylimenevistä talkootöistä voi hakea pisteiden sijasta
korvauksena päivärahaa, jos päivärahan edellytykset täyttyvät. Vähintään 6 tuntia kestävästä yhtäjaksoisesta työssäoloajasta saa
puolipäivärahan ja yli 10 tuntia kestävästä työssäoloajasta saa kokopäivärahan. Irtotunteja ei voi yhdistää päivärahaa varten , vaan ne saa
talkoopisteinä. Jos ruokaa on tilaisuudessa tarjolla työntekijöille, päivärahan määrä on puolet päivärahan ilmoitetusta enimmäismäärästä.
- Jos jäsen eroaa yhdistyksestä, hän ei voi vaatia korvauksia kerätyistä pisteistä.
- Jotta jokaiseen kilpailuun saadaan riittävästi työntekijöitä, yhteen kilpailuun otetaan vain rajattu määrä työntekijöitä. Työntekijöiden paikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
- Vastaava koetoimitsija/tilaisuuden vastuuhenkilö ilmoittaa työssä olleiden nimet ja tehdyn työajan talkootyön kirjaajalle.
- Päivärahan maksamista varten päivärahan saaja täyttää matkalaskun ja lähettää sen sähköpostitse talkoopisteiden kirjaajalle
(talkoopisteet@lagi.fi). Samalla matkalaskulla voi laskuttaa päivärahaa eri tilaisuuksista. Matkalaskuja tulee lähettää talkoopisteiden kirjaajalle
kolmannesvuosittain. Tammi-huhtikuun laskut laskutetaan 30.4. mennessä, touko-elokuun laskut 31.8.mennessä ja syys-joulukuun laskut 31.12
mennessä. Kisatyöntekijöille ei makseta kilometrikorvauksia.
- Talkootyötä Lägille tehneet perheenjäsenet voivat myös saada päivärahaa tai talkoopisteitä vaikka he eivät ole Lägin jäseniä. Päivärahaa ei voi
siirtää toiselle henkilölle laskutettavaksi, mutta talkoopisteitä voi edelleenkin siirtää henkilöltä toiselle.

Yhdistystoiminta
Yhdistystoiminta

Tehtävä
Hallituksen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen sihteeri
Jäsensihteeri / rahastonhoitaja
Webmaster
Koulutustoimikunnan jäsen
Buffatoimikunnan tai hallitoimikunnan jäsen
Siivoustoimikunnan tai palkintotoimikunnan jäsen
Kisatoimikunnan jäsen
Epistoimikunnan jäsen
Lempolan toimikunnan jäsen
Talkoopisteiden ylläpitäjä
Toiminnantarkastaja
Halli oy:n kirjanpitäjä
Hallivarausten hoitaja
Hallin markkinointi- ja viestintävastaava

Pisteet
5
6
6
15
2
5
5
8
4
3
2
8
2
10
5
2

+ 2 p/hallituksen kokoukseen osallistuminen
+ 2 p/hallituksen kokoukseen osallistuminen
+ 2 p/hallituksen kokoukseen osallistuminen
+ 2 p/hallituksen kokoukseen osallistuminen
+ 2p/kokoukseen osallistuminen

+ 1 p/etukäteistyöt/kisapäivä

- Yhdistystoimintatyöskentelyä koskee samat säännöt kuin muutakin talkootyötä, paitsi että yhdistystoiminnasta ansaitut pisteet ilmoitetaan
talkoopisteiden kirjaajalle vasta ansaitsemisvuoden lopussa ja ne tilitetään jäsenelle käytettäväksi seuraavan vuoden tammikuussa. Pisteet
yhdistystoiminnasta vuonna 2018 ovat näin ollen käytettävissä heti vuoden 2019 alussa ja mukana vuoden 2019 pistelaskussa.

