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1 JOHDANTO

Jyväskylän Agility Team ry on vuonna 1991 perustettu jyväskyläläinen koiraharrastusseura. Vuoden
2020 lopussa jäseniä oli 223 kappaletta. Seuran tavoitteena on kehittää ja tehdä tunnetuksi erityisesti
agilitya koiraurheilulajina, mutta tukea myös muuta koiraharrastustoimintaa. JAT ry:n toiminta on
keskittynyt Jyväskylän Killerillä sijaitsevaan JAT-Tila -halliin, jonka omistaa Jyväskylän Agility Team
ry:n omistama kiinteistöosakeyhtiö JAT-Tila Oy.

JAT ry:n toiminnasta vastaavat hallitus sekä toimikunnat. Näihin kuuluvien toimihenkilöiden lisäksi
JAT ry:llä on esimerkiksi hallimestari, rahastonhoitaja, jäsensihteeri ja webmaster. Yhdistyksen
varsinaiset kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä, jonka lisäksi hallitus ja toimikunnat kokoontuvat
säännöllisesti ympäri vuoden. Toimikunnat tekevät toimialueensa ehdotuksia hallitukselle, jotka
hallitus vahvistaa ja kantaa lopullisen vastuun päätöksistä. Yhdistyksen säännöt ovat liitteenä 1.

Viikoittaista koulutustoimintaa ylläpitävät ja pyörittävät seuran koulutusohjaajat. JAT ry:n
koulutusvuosi on jaettu kolmeen neljän kuukauden mittaiseen koulutusjaksoon (tammi–huhti,
touko–elo, syys–joulu) Koulutusjaksoille haku tapahtuu ennalta ilmoitettuna aikana nettilomakkeella
aina ennen jakson alkamista.

Tämän käsikirjan tarkoituksena on koota yhteen toimintaohjeet ja hallituksen päätökset
seuratoimijoiden vastuutehtävistä ja eduista sekä toimia infopakettina jäsenistölle seuran toiminnasta.
Käsikirja on kaksiosainen: Ensimmäisessä osassa on vuosittain päivittyvä tietopaketti vuoden
toimihenkilöistä, maksuista ja talkoovelvoitteesta. Toisessa osassa ovat pysyvämmät ohjeet ja
käytännöt toimihenkilöiden ja toimikuntien tehtävistä, sekä sääntöihin liittyviä materiaaleja.

Muutokset käsikirjaan tehdään hallituksen päätöksillä.

Tämä käsikirja on voimassa 1.1.2021 alkaen toistaiseksi.
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2 JATIN VUOSI 2021

2.1. HARJOITTELUMAKSUT

Ohjaaja maksaa hallinkäyttömaksun vain kerran, mutta maksaa jokaisesta lunastamastaan
ryhmäpaikasta ryhmäpaikan hinnan. Jaksomaksun (hallinkäyttömaksun + ryhmäpaikat) voi maksaa
halutessaan kahdessa erässä.

* JAKSOMAKSUN NOUSU JAKSOSTA 2/2021 ALKAEN

MAKSU* €/jakso €/kk HINTA YHTEENSÄ
(hallimaksu +
ryhmäpaikka)

TALKOO-
VELVOITE

HALLINKÄYTTÖMAKSU
kaikille treenaajille 112€ 28€ - kyllä
RYHMÄPAIKAT

Kouluttajallinen ryhmä 60€ 15€ 172€ (43€/kk) kyllä

Puoli-itsenäinen ryhmä 40€ 10€ 152€ (38€/kk) kyllä

Itseohjautuva ryhmä 20€ 5€ 132€  (33€/kk) kyllä

Itseohjautuva  toko/rally 20€ 5€ 132€  (33€/kk) kyllä

Juniorin ryhmäpaikka 0€ 0€ 112€ (28€/kk)
15 v ->
0,5/jakso

Juniorin seuraava koira 20€ 5€ 132€  (33€/kk)

ITSENÄINEN
TREENIOIKEUS

hallinkäyttömaksu 112€ 28€ - kyllä

ilman jäsen-, lisenssi-, ja
talkoovelvoitetta

240€ 60€ - ei

KERTAMAKSUT
seuran jäsen 10€ /alkava tunti ei
ei jäsen (jäsenen
seurassa)

15€ /alkava tunti ei

KURSSIT
alkeiskurssi 150€ ei
alkeiskurssi
juniorijäsenelle

75€

RATATREENIT

● Ryhmäpaikan tai itsenäisen treenioikeuden kanssa
maksuton

● Muille Jatin jäsenille 5€/kerta
● Ei-jäsenille 10€/kerta
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2.2 TALKOOVELVOITE

TALKOOVELVOITE 2021
Aktiivinen treenipaikka

2 talkoopäivää jaksossa* 6 talkoopäivää vuodessa*

TALKOOVELVOITE 2020
Itsenäinen treenioikeus

1 talkoopäivää jaksossa* 3 talkoopäivää vuodessa*

*Talkoovelvoite koskee niitä jäseniä, joilla on aktiivinen treenipaikka tai talkoovelvollinen itsenäinen
treenioikeus. Mikäli jäsen aloittaa tai lopettaa treenaamisen kesken jakson, talkoovelvoitteen
suuruus kokonaista kuukautta kohti lasketaan 0.25 kertaa jakson talkoopäivät. Tällöin kokonaisen
kuukauden talkoovelvoite on aktiivisella treenipaikalla 0,5 talkoopäivää ja itsenäisellä
treenioikeudella 0,25 talkoopäivää.
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2.2.1 TALKOOTAULUKKO

2021 Talkootaulukko
2020 Talkootaulukko (Google Sheets)

2.2.2 TALKOIDEN YHTEYSHENKILÖ

TALKOOVASTAAVA

Aino Kinnunen
aino.kinnunen@gmail.com

2.3 KILPAILUMAKSUT

14€/startti

Jälki-ilmoittautuminen 16€. Jälki-ilmoittautumista ei voi
maksaa lahjakorteilla.

Startatessasi 4 starttia viikonlopun aikana, saat ne yhteishintaan 50€.
Hinta on ohjaajakohtainen, eikä tarjous koske jälki-ilmoittautumista.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eT-NtvzfPyArwSEF5XYgfew3gr2RZ5AiVmgZsRxH48g/edit?usp=sharing
mailto:aino.kinnunen@gmail.com
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2.4 HALLITUS, TOIMIKUNNAT JA SEURATOIMIJAT

HALLITUS

Suvi Ravi, puheenjohtaja
puheenjohtaja@jatti.fi
Sanna Rauhamäki, sihteeri
Ari Jokinen, varsinainen jäsen
Milma Luukkonen, varsinainen jäsen
Elisa Nauha, varsinainen jäsen
Leena Ståhlberg, varsinainen jäsen
Hanne Räikkönen, varsinainen jäsen
Miitta Jukka, varajäsen

hallitus@jatti.fi

KILPAILUTOIMIKUNTA

Mirja Airos
Pilvi Hyttinen
Ria Isokangas
Riikka Kankainen
Maija Mikkola
Laura Mättö
Mirja Poikolainen

kilpailutoimikunta@jatti.fi

KOULUTUSTOIMIKUNTA

Salla Koskinen
Katja Maunonen
Virpi Nieminen
Marjo Nupponen
Jonna Sainio
Jessica Varjonen

koulutustoimikunta@jatti.fi

KANTTIINITOIMIKUNTA

Riitta Hyvönen
Sirpa Jokinen
Tiina Kuhmonen
Milma Luukkonen
Jaana Siekkinen

kanttiini@jatti.fi

VIESTINTÄ- JA
MARKKINOINTITOIMIKUNTA

Tiina Harju
Sara Helin
Veera Niutanen
Katja Hirvi

viestinta@jatti.fi

MUUT SEURATOIMIJAT

JATTILA OY:n toimitusjohtaja Ari Vaskelainen ari.vaskelainen@apv-isannointi.fi
Jäsensihteeri Tiina Kuhmonen jasensihteeri@jatti.fi

Rahastonhoitaja Eija Haarala rahastonhoitaja@jatti.fi
Hallimestari Jari Hokkanen hallimestarit@jatti.fi

Webmaster Sanna Rauhamäki webmaster@jatti.fi
Avainvastaava Jenna Närhi avainvastaava@jatti.fi

Varausvastaava Satu Kuntsi varaukset@jattila.fi

mailto:puheenjohtaja@jatti.fi
mailto:hallitus@jatti.fi
mailto:kilpailutoimikunta@jatti.fi
mailto:koulutustoimikunta@jatti.fi
mailto:kanttiini@jatti.fi
mailto:viestinta@jatti.fi
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2.5 KOULUTTAJIEN ETUUDET

KILOMETRIKORVAUS

Kouluttajille maksetaan kilometrikorvauksia verottajan ohjeen mukaisesti:
o Koko jakson kouluttaja 80 euroon asti
o Puolikkaan jakson kouluttaja 40 euroon asti

Kilometrikorvaukset haetaan koulutuskerroilta koti–kenttä–koti, mikäli ei treenaa itse kiinteässä
ryhmässä samalla kenttäkäynnillä. Jos kouluttaa ja treenaa kiinteässä ryhmässä samana päivänä voi
anoa 50% kilometrikorvauksia koti–kenttä–koti–välille.

Kouluttajien kilometrikorvaushakemuspohja löytyy täältä: http://uusi.jatti.fi/tietopankki/

KOULUTTAUTUMISTUKI

Kouluttajille voidaan maksaa kouluttautumistukea kouluttamisosaamisen kehittämiseen. Rahaa ei
makseta etukäteen vaan se voidaan laskuttaa seuralta koulutuksen jälkeen. Etuus on käytettävä
kuluvan jakson aikana. Etua ei voi käyttää tavanomaiseen Jyväskylän agility teamin viikkokoulutukseen
maksuun.

● Etuus koko jakson kouluttajalle 50 euroa/jakso
● Etuus puolikkaan jakson kouluttajalle 25 euroa/jakso

Kouluttajien koulutustukeen hakemuspohja löytyy täältä: http://uusi.jatti.fi/tietopankki/

MUUT EDUT:
Etusija ulkopuolisten kouluttajien kursseille.

Etusija jaksohaussa koulutusohjaajallisiin
ryhmiin, niin halutessaan.

Seura maksaa ilmoittautumisen
koulutusohjaajakurssille

Koulutustoimikunta
järjestää kouluttajille koulutuspäivän /
kouluttajapalavereita

Koulutustoimikunta toimii koulutusohjaajan
apuna ja tukena eteen tulevissa asioissa.

http://uusi.jatti.fi/tietopankki/
http://uusi.jatti.fi/tietopankki/
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3 TOIMENKUVAPAKETTI – TIETOA JATISTA JA SEN TOIMINNASTA

Tämän osuuden tarkoitus on koota yhteen tietoa Jyväskylän Agility Teamin jäsenyyteen liittyvistä
asioista, hallituksen, toimikuntien ja toimihenkilöiden tehtävistä, jäseniä koskevasta
talkoovelvoitteesta sekä Jatin koulutus- ja kurssitoiminnasta. Jatin toiminta perustuu yhdistyksen
missioon, jota toteutetaan yhdistyksen arvojen pohjalta.

MISSIO

Jyväskylän Agility Team tarjoaa laadukasta ja monipuolista agilitykoulutusta ja edistää agilityurheilun
kehittymistä Keski-Suomen alueella.

ARVOT

EETTISYYS JA VASTUULLISUUS
Käyttäydymme vastuullisesti niin koiria kuin toisia ihmisiäkin kohtaan noudattaen urheilun ja
koirien kohtelun eettisiä periaatteita.
AVOIMUUS
Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi. Kannustamme jäsenistöä tuomaan esiin erilaiset
näkemykset.
JÄSENTEN YHDENVERTAISUUS
Jokainen yhdistyksen jäsen on meille yhtä arvokas.
KORKEA LAATU
Tarjoamme laadukasta koulutusta. Järjestämme tasokkaita ja hyvin organisoituja kilpailuja.
HYVINVOINTI
Toimintamme tavoite on tuottaa liikunnan iloa sekä kehittää ja ylläpitää koirakoiden
hyvinvointia.

3.1 SEURAN JÄSENYYDET JA AGILITYLISENSSI

Jyväskylän Agility Team ry:ssä on neljänlaisia jäsenyyksiä. Jäsenmaksu maksetaan aina
kalenterivuodeksi, ja ajantasainen jäsenmaksun suuruus ilmoitetaan ainakin JAT ry:n nettisivuilla ja
keskustelufoorumilla sekä facebookissa. Jäseneksi liittyminen tapahtuu maksamalla jäsenmaksun ja
täyttämällä sähköinen jäsenrekisterilomake, joka löytyy JAT ry:n nettisivulta. Hallitus vahvistaa uudet
jäsenet heti seuraavassa hallituksen kokouksessa. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa
jolloin asia merkitään pöytäkirjaan. Jäsen joka ei ole maksanut jäsenmaksua annettuun eräpäivään
mennessä, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä. JAT ry edellyttää harrastajiltaan voimassa olevan
agilitylisenssin.

SEURAN VUOSIJÄSEN

Vuosijäsenillä on äänioikeus yhdistyksen vuosikokouksissa. Jäsenillä on oikeus osallistua sääntöjen
puitteissa JAT ry:n koulutuksiin ja kursseille, sekä leireille ja muihin jäsentilaisuuksiin. Vuoden
jälkimmäisellä puoliskolla 1.7. alkaen maksetaan alennettua jäsenmaksua.
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SEURAN JUNIORIVUOSIJÄSEN

JAT ry:n juniorivuosijäseniksi katsotaan jäsenet, jotka täyttävät korkeintaan 17 vuotta kuluvana
vuonna. Sinä vuonna kun jäsen täyttää 18 vuotta hän on vuosijäsen. Kaikilla 15 vuotta täyttäneillä
juniorivuosijäsenillä on äänioikeus yhdistyksen vuosikokouksissa. Juniorivuosijäsenillä on oikeus
osallistua sääntöjen puitteissa JAT ry:n koulutuksiin ja kursseille, sekä leireille ja muihin
jäsentilaisuuksiin. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 1.7. alkaen maksetaan alennettua jäsenmaksua.

SEURAN KUNNIAJÄSEN

JAT ry:n kunniajäsenet ovat yhdistyksen kokouksen kunniajäseneksi kutsumia jäseniä, jotka ovat
yhdistyksen toimintaa silmälläpitäen erikoisen ansioituneita. Kunniajäsen on vapautettu
jäsenmaksusta. Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen vuosikokouksissa. Kunniajäsenellä on
oikeus osallistua sääntöjen puitteissa JAT ry:n koulutuksiin ja kursseille, sekä leireille ja muihin
jäsentilaisuuksiin.

SEURAN KANNATUSJÄSEN

Kannatusjäsen kannattaa JAT ry:n toimintaa maksamalla kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä on
puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen vuosikokouksissa.

AGILITYLISENSSI

JAT ry edellyttää harrastajiltaan voimassa olevan agilitylisenssin. Agilityn harrastajat tarvitsevat
lisenssin kilpaillakseen ja osallistuakseen lajiliittonsa SAGI:n toimintaan ja koulutuksiin.. Lisenssit
hankkii kukin jäsen itse Suomisport-palvelun kautta (www.suomisport.fi). Lisenssejä on kolmenlaisia;
A- ja B-lisenssi jo kilpaileville iän mukaan ja C-lisenssi harrastajille. Lisenssiin voi ottaa lisäksi
vakuutuksen. Mikäli harrastaja päättää ottaa vakuutuksettoman lisenssin, hänen on ilmoitettava
lisenssiä lunastaessaan oman urheiluvammat kattavan vakuutuksensa numero. Lisätiedot lisenssin
hankinnasta: www.agilityliitto.fi.

http://www.agilityliitto.fi
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3.2  TALKOOVELVOITE

Talkoovelvoitteen määrä ilmoitetaan ja vahvistetaan vuosittain

JAT ry:ssä harrastavilla on talkoovelvoite, jonka suuruus on kaikille viikkoryhmissä treenaaville yhtä
suuri jaksoa kohti. Talkoovelvoitteisen itsenäisen treenioikeuden talkoovelvoite on puolet
viikkotyhmissä treenaavien talkoovelvoitteesta. Lisätietoja löytyy kohdasta 2.2. Talkoovelvoite tulee
olla tehtynä, jotta voi hakea ja vastaanottaa tulevalla koulutuskaudella paikan koulutusryhmään tai
hakea itsenäistä treenioikeutta. Mikäli talkoovelvoitetta ei tee, on mahdollista harrastaa maksamalla
suurempi itsenäisen treenaamisen maksu. Ryhmäpaikkaa ei ole mahdollista lunastaa korkeammalla
maksulla. Jaksomaksut ilmoitetaan viimeistään koulutusjaksolle ilmoittautumisen avaamisen
yhteydessä.

Yksi talkoopäivä tarkoittaa n. 10h tehtyä työtä seuran eteen.

Talkoita voivat olla kisa- ja möllikisatöiden lisäksi kouluttaminen, toimikunta- ja hallitustyöskentely,
hallin kunnossapitoon liittyvät toimet hallimestarin opastuksella jne. Jäsenistö voi tehdä tehdä
talkoovelvoitettaan myös esimerkiksi halli- ja estetalkoisiin osallistumalla. Myös esimerkiksi
mainosmyynti, sponsorien hankinta yms. voidaan katsoa talkootyöksi, ja niistä voi sopia hallituksen
kanssa (hallitus@jatti.fi).

Tehdyt talkoovelvoitteet kerätään kootusti, jokaisessa tapahtumassa on vastuuhenkilö joka ilmoittaa
paikalla olleet talkoolaiset yhteyshenkilöille. Yhteyshenkilöt löytyvät kohdasta 2.2.2

3.2.1 TALKOIDEN KERTYMINEN KOULUTTAMALLA

KOULUTUKSEN MÄÄRÄ TALKOITA MUUTA
KOKO JAKSO 2

talkoopäivää
Koskee myös apukouluttajaa.
Mikäli useita ryhmiä, jokaisesta ryhmästä saa talkoita

PUOLIKAS RYHMÄ/JAKSO 1 talkoopäivä Koskee myös apukouluttajaa.
Mikäli useita ryhmiä, jokaisesta ryhmästä saa talkoita

MUUT KOULUTUKSET
esim. pop-up, kurssit,
keppiklinikat, jne.

sovitaan
erikseen

4-5 tuntia koulutusta vastaa 0.5 talkoopäivää, ja 8-10
tuntia 1 talkoopäivää. Näiden koulutusten
suunnitteluun ja valmisteluun käytetystä ajasta
voidaan antaa myös talkoita.

Koulutustoimikunta arvioi ja sopii talkoiden määrän
kouluttajan kanssa

Mikäli kesken jakson tarvitaan viikkoryhmiin uusi kouluttaja tai kouluttaja joutuu esimerkiksi
pakottavasta syystä lopettamaan kesken jakson, eikä koulutuksen määrä ole selkeästi
laskettavissa, talkoot arvioidaan tapauskohtaisesti. Koulutustoimikunta on tällaisissa
erityistapauksissa yhteydessä hallitukseen.

mailto:hallitus@jatti.fi
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3.2.2 TALKOOVELVOITTEEN KERTYMINEN MUILLA SEURATOIMIJOILLA

TOIMI VUODESSA KERTYY MUUTA
Puheenjohtaja 6 Seuratoimintaan tulee sitoutua

lähtökohtaisesti vähintään vuodeksi
kerrallaan.

Vuoden lopussa toimikunnat ja hallitus
ilmoittavat kootusti vuoden aikana tehdyn
toimikuntatyön.

Sihteeri 6
Rahastonhoitaja 6
Hallimestari 6
Avainvastaava 5
Jäsensihteeri 5
Varausvastaava 5
Webmaster 5

TOIMIKUNNAT VUODESSA KERTYY MUUTA
Hallitus 5 Seuratoimintaan tulee sitoutua

lähtökohtaisesti vähintään vuodeksi
kerrallaan.

Vuoden lopussa toimikunnat ja hallitus
ilmoittavat kootusti vuoden aikana tehdyn
toimikuntatyön.

Toimikunnan tulee toimia aktiivisesti
yhdessä sovittuja asioita hoitaen, jotta
talkoita voi saada.

Jattila Oy:n hallitus 5
Koulutustoimikunta:
Jaksohausta vastaavat
Muut

6
5

Kilpailutoimikunta 5
Kanttiinitoimikunta 5
Viestintätoimikunta 5

HUOM!
Seuratoimijoiden pisteet merkitään taulukkoon heti vuoden alussa epäselvyyksien
välttämiseksi.

Mikäli hallituksen/toimikunnan jäsen tai muu seuratoimija joutuu lopettamaan kesken
vuoden, aktiivisesta tehtävän suorittamisesta ne, joiden talkoo täyttyy kokonaan (6 päivää
vuodessa) saavat 2 päivää jakso ja muut:

1.5 päivää/ jakso
3.5 päivää / 2 jaksoa
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3.2.3 TALKOOVELVOITTEEN KERTYMINEN KISATYÖLLÄ

Talkootyötä kertyy 0,5 talkoopäivää puolikkaasta kisapäivästä ja 1 kokonaisesta. Erityisen pitkien
kisapäivien kohdalla talkoomäärää tarkastellaan seuraavasti:

TALKOO PITUUS TALKOON MÄÄRÄ
Puolikas päivä 5-6 h 0,5 päivää
Yli puoli päivää Yli 7, alle 10h 0,75 päivää
Koko päivä 10-12 h 1 päivä
Yli koko päivä Yli 12 h 1,5 päivää

Kun kisatalkoota lupaudutaan tekemään, sitä ei voi koskaan kertyä alle puolta päivää eli kaikki alle 5 h
kisapäivät katsotaan joka tapauksessa vähintään puolen päivän arvoisiksi. Kun talkoita kertyy yli 7 h,
mutta kuitenkin alle 10 h, talkoita kertyy 0,75 päivää. Kokonaisella kisapäivällä tarkoitetaan jatkossa
10-12 h päivää ja kaikista yli 12 h kilpailupäivistä saa 1,5 päivää talkoita. Osana vekottimen tehtäviä on
määritellä, milloin kilpailupäivä alkaa ja päättyy yhteisesti kaikkien talkoilijoiden osalta. Tämä
määrittelee kaikille yhtäläisen kilpailupäivän pituuden.

Vastaavien koetoimitsijoiden työtaakka ja vastuu kisoista etukäteisvalmisteluineen on suurempi, joten
heidän kisatyöstään talkoovelvoite kertyy kaksinkertaisena. Eli yhdestä kisapäivästä saa kaksi päivää
talkoovelvoitetta suoritettua.

MÖLLIKISAT

Talkoovelvoitteen kertymisessä möllikilpailuista käytetään samaa määritelmää kuin kisatöissä, joissa
päivän kesto määrittelee kertyvän talkoon. Koska möllikilpailut ovat tyypillisesti iltakilpailuja ja
kestävät enintään 5-6 h, talkoota kertyy möllikisoista tavallisesti 0,25 tai 0,5 päivää talkoilijan
osallistumisesta riippuen. Kuten kisatalkoissa, möllikilpailujen vastuuhenkilö määrittelee
möllikilpailujen keston kaikille yhteisesti ja ilmoittaa talkoisiin osallistuneiden kertyneen talkoon
merkittäväksi talkootaulukkoon.

3.2.4 TALKOOTYÖN SEURANTA JA TALKOOVELVOITTEEN SIIRTO

Talkoovelvoite tulee täyttää ennen seuraavaa jaksoa, ja puuttuvat talkoot tulee olla tehtynä ennen kuin
voi osallistua Jatin koulutuksiin tai muuhun toimintaan (ulkopuoliset koulutukset, valmennusryhmät,
jäsenistölle tarjotut pop-up-kurssit).

Kuten tähänkin mennessä, talkoilla voi myös toisen jäsenen hyväksi ilmoittamalla tapahtumasta
vastaavalle toimihenkilölle kenen puolesta talkoon teet.

Talkoita voi siirtää toisen jäsenen eduksi ilmoittamalla siitä hallitukselle (hallitus@jatti.fi).

Talkootyötä voi kerryttää etukäteen. Seuraavalle vuodelle käyttöön siirtyy korkeintaan yhden jakson
verran talkoita (2 päivää).
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3.2.5 HAASTEITA TALKOOVELVOITTEEN SUORITTAMISESSA?

Mikäli jäsenellä on haasteita suorittaa talkoovelvoitettaan, kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä
hallitukseen. Talkoovelvoitetta voi suorittaa monilla tavoin ja mahdollisuuksia pyritään järjestämään
pitkin vuotta.

● Mikäli sairastut esimerkiksi sovittuna kisapäivänä ja olet estynyt talkoilemasta: Ilmoita
vastaavalle koetoimitsijalle poisjäännistä välittömästi. Mikäli sairastumisesta on
sairaslomatodistus, niin talkoo katsotaan hyväksytyksi, jos asiasta on asianmukaisesti
ilmoitettu. Muutoin talkoovelvoite tulee suorittaa jossain myöhemmässä tapahtumassa tai
muulla tavoin.

● Epäselvässä tilanteessa ole aina yhteydessä hallitukseen (hallitus@jatti.fi)

● Mikäli tulet seuraan kesken jakson ja harjoittelet viikoryhmässä, talkoovelvoite on 0,5
talkoopäivää / kokonainen kuukausi. Talkoovelvotteisen itsenäisen treenioikeuden
talkoovelvoite on 0,25 talkoopäivää / kokonainen kuukausi.

● Kouluttaja! Mikäli huomaat, että sinulla on vaikeuksia saada kasaan tarvittavia määriä
koulutuskertoja, ole hyvissä ajoin yhteydessä koulutustoimikuntaan
(koulutustoimikunta@jatti.fi).

● Tukeudu seurakavereihin – pyydä apua talkoovelvoitteen tekemiseen, tai suunnitelkaa yhdessä
oma tapa suorittaa talkoovelvoitetta. Yhdessä moni asia on helpompaa.

● Seuraa aktiivisesti yhdistyksen viestintäkanavia, kotisivuja, foorumia ja facebookia -
talkoomahdollisuuksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin, mutta joskus mahdollisuus
talkoisiin voi avautua vaikka äkillisen poisjäännin vuoksi nopeallakin aikataululla.

3.3 JAT RY:N SEURATOIMET JA TOIMIKUNNAT

JAT ry:n keskeisimpiä toimielimiä ovat hallitus, kilpailutoimikunta ja koulutustoimikunta. Lisäksi
yhdistyksen toimintaa tukee kanttiinitoimikunta sekä viestintä- ja markkinointitoimikunta.
Toimikunnat ovat hallituksen alaisuudessa toimivia toimielimiä, joilla on oma toimintavalta, mutta
joiden päätöksistä viime kädessä kantaa vastuun hallitus. Tarvittaessa voidaan perustaa myös muita
tiimejä näiden lisäksi esimerkiksi arvokisajärjestelyjä varten. Tämän lisäksi JAT ry:n toiminnan
varmistamiseksi JAT ry:llä on muitakin nimettyjä seuratoimijoita, kuten esimerkiksi rahastonhoitaja,
jäsensihteeri, hallimestari(t) ja webmaster.

Avoimista seuratoimijan tehtävistä informoidaan ainakin nettisivuilla, facebookissa ja foorumilla, ja
seuratoimijan tehtävää haetaan vapaamuotoisesti ja kirjallisesti. Hallitus vahvistaa toimikuntien
ehdottamat seuratoimijat.

3.3.1 HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa tulevalle kalenterivuodelle valitut puheenjohtaja ja
kuusi varsinaista jäsentä sekä yksi tai kaksi (1-2) varajäsentä. Puheenjohtajan ja varajäsenen
toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, siten että jäsenistä
on vuosittain erovuorossa kolme jäsentä.

mailto:hallitus@jatti.fi
mailto:koulutustoimikunta@jatti.fi
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Hallitus kokoontuu n. kerran kuukaudessa. Hallituksen kokouksista tehdään pöytäkirja joka
jaetaan soveltuvin osin  toimikunnille. Jäseniä koskevat päätökset tiedotetaan jäsenkirjeellä.

Hallituksen tavoittaa sähköpostiosoitteesta hallitus@jatti.fi.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄNÄ ON
● valita keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtaja
● nimittää ja vapauttaa yhdistyksen sihteeri, hallituksen ulkopuolinen rahastonhoitaja ja muut

toimihenkilöt
● valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle
● panna toimeen yhdistyksen kokouksen päätökset
● johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti
● perustaa tarvittavat toimikunnat ja muut hallitusta avustavat toimielimet

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA
● Vähintään 18-vuotias
● Tehtävä määritelty yhdistyslaissa ja seuran säännöissä
● Kutsuu koolle hallituksen kokoukset
● Laatii hallituksen kokousten esityslistat yhdessä sihteerin kanssa
● Tilinkäyttöoikeus
● Jäsenenä JAT-Tila Oy:n hallituksessa
● Mahdollisuuksien mukaan selvitettävä hallituksen tekemien päätösten vaikutukset (jäsenet,

treenaajat, kirjanpito, yhdistyslain vaatimuksen jne.)
● Hoitaa oman vastuualueensa seuran sääntöjä ja hallituksen ohjeita noudattaen

HALLITUKSEN JÄSEN
● Vähintään 15-vuotias
● Varapuheenjohtajalla tilinkäyttöoikeus
● Tehtävä määritelty yhdistyslaissa ja seuran säännöissä
● Mahdollisuuksien mukaan selvitettävä hallituksen tekemien päätösten vaikutukset (jäsenet,

treenaajat, kirjanpito, yhdistyslain vaatimuksen jne.)
● Tekee hallitukselle tarvittavat valmiit esitykset oman vastuualueensa päätöksiä vaativissa

asioissa
● Hoitaa oman vastuualueensa seuran sääntöjä ja hallituksen ohjeita noudattaen

HALLITUKSEN VARAJÄSEN
● Vähintään 15-vuotias
● Tehtävä määritelty yhdistyslaissa ja seuran säännöissä
● Hoitaa oman vastuualueensa seuran sääntöjä ja hallituksen ohjeita noudattaen

3.3.2 KILPAILUTOIMIKUNTA

Kilpailutoimikunnassa on tehtävien hoitamisen kannalta tarvittava määrä jäseniä. Toimikunnan
jäsenen toimikausi on 2 vuotta.

Kilpailutoimikunnan tavoittaa sähköpostiosoitteesta kilpailutoimikunta@jatti.fi.

mailto:hallitus@jatti.fi
mailto:kilpailutoimikunta@jatti.fi
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Kilpailutoimikunnan tehtäviin kuuluu:

● Kilpailujen järjestäminen (suunnittelu, anominen, tuomarit, vastaavat koetoimitsijat,
kilpailutietojen toimitus SAGI:iin ja kennelpiiriin)

● Kilpailujen organisointi (ilmoittautumisten vastaanottaminen, aikataulutus, kisakirjeet,
lähtölistat, tuomarinsihteerilaput, kilpailutietojen valmistelu agilityohjelmaan, tekninen tuki
kisapäivänä, tulosten toimittaminen nettisivuille ja Sagiin)

● Epävirallisten agility- ja rally-toko-kilpailujen järjestäminen (suunnittelu, lomakkeiden ja
lahjakorttien ylläpito, kisatyöntekijälistan kerääminen)

● Palkinnot (palkintojen ja tuomarilahjojen suunnittelu, hankinta sekä toimitus ja ohjeistus
kisapaikalle, seuramestaruuspalkintojen organisointi, epävirallisten kilpailujen palkintojen
organisointi)

● Myyntipaikat (myyntipaikkoja koskeviin tiedusteluihin vastaaminen ja sopiminen)
● Sponsorointi (yhteistyössä viestintä- ja markkinointitoimikunnan kanssa)
● Ohjeistuksien ja listausten ylläpito (mm. kisatiimin, kisojen pöytäkirjoissa työskentelevän ja

”kisapäivä ja mitä siellä tehdään” -ohjeet, tilastot, säännöt, KITU2.0 hallinnoiminen
seuratoimijan oikeuksin)

● Kisatarpeiston ylläpito (tietokone ja tulostin, toimistotarvikkeet, sertit, kilpailukirjat,
ruusukkeet ja lahjakortit)

● Muut (mm. toimintakertomuksen koostaminen, seurayhteistyö kisojen suunnittelussa,
koetoimitsija -kurssien organisointi)

● Ilmoittaa tehdyt kisatalkoot sovitulle yhteyshenkilölle

3.3.3 KOULUTUSTOIMIKUNTA

Koulutustoimikunnassa on tarvittava määrä jäseniä, joiden kunkin toimikausi on 2 vuotta.
Koulutustoimikunta koostuu koulutustiimistä ja kurssitiimistä.

Koulutustoimikunnan tavoittaa sähköpostiosoitteesta koulutustoimikunta@jatti.fi.

Koulutustoimikunnan tehtäviin kuuluu:

● tehdä hallitukselle valmiita esityksiä agility-, rally-toko- ja muun koulutuksen kehittämiseen
liittyvissä asioissa omasta aloitteesta, jäsenaloitteesta tai hallituksen pyynnöstä

● tarkistaa harjoitusryhmiin hakeneiden suorittamat kisatyövelvoitteet ja muut piste-edut
toimikuntien ja hallituksen ilmoituksen perusteella

● järjestää hallittavuustestit yhdessä alkeiskurssien kouluttajien kanssa
● organisoida ja järjestää koulutusohjaajille keskustelu- ja koulutustilaisuuksia
● tehdä vuosikertomukseen selvityksen koulutus- ja kurssitoiminnasta
● ylläpitää yhdistyksen dvd- ja koulutusmateriaalikirjastoa
● ilmoittaa kouluttamalla tehdyt talkootyöt sovitulle yhteyshenkilölle

KOULUTUSTIIMI

● tehtäviin kuuluu agilitykoulutuksiin ilmoittautumisten valmistelu ja vastaanotto, ryhmiin
jakaminen ja lukujärjestyksen laatiminen tarjolla olevien resurssien puitteissa

● päivittää harjoituskansiota
● tiedottaa agilitykoulutuksista: harjoituksiin liittyvä tiedotus ja seuran ulkopuolisten kyselyihin

vastaaminen
● toimittaa lukujärjestyksen julkaistavaksi seuran viestintäkanavissa
● ylläpitää listaa koulutusohjaajista

mailto:koulutustoimikunta@jatti.fi
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● moderoi ja hallinnoi koulutusohjaajien facebook-ryhmää
● kutsuu koolle koulutusohjaajien lukujärjestyskokouksen

KURSSITIIMI

● vastuualueena kurssien järjestäminen
● tekee hallitukselle valmiin esityksen kurssin toteutuksesta oman, jonkun muun jäsenen tai

hallituksen aloitteen perusteella
● järjestää kurssimuotoiset koulutukset hallituksen päätöksen saatuaan
● huolehtii kurssien käytännön järjestelyistä (kouluttajan majoitukset ja ruokailut, tilavaraukset

jne.)
● tarkastaa osallistumismaksut ja kurssinvetäjien laskut sekä välittää ne eteenpäin

rahastonhoitajalle.
● tekee tuloista ja menoista selvityksen hallitukselle, toimittaa mahdolliset käteissuoritukset

rahastonhoitajalle tai tilittää rahat seuran tilille

3.3.4 KANTTIINITOIMIKUNTA

Kanttiinitoimikunnassa on tehtävien hoitamisen kannalta tarvittava määrä jäseniä.

Kanttiinitoimikunnan tavoittaa sähköpostista kanttiini@jatti.fi.

Kanttiinitoimikunnan tehtäviin kuuluu:

● 1-2 vastaavan sopiminen jokaiselle kisaviikonlopulle
● pitää yllä leipojarinkiä
● hankkia kanttiinissa käytettävät ja myytävät tavarat ja tuotteet, myös kisatyöntekijöiden eväät
● kisaviikonlopun vastaava tulee paikalle aamulla rahalippaan kanssa ja auttaa kanttiinin

työntekijöitä kanttiinin pystytyksessä
● ohjeistaa ja perehdyttää kisapäivien kanttiinityöntekijät
● kisapäivän lopuksi tulee paikalle auttamaan kanttiinin siivoamisessa, kasaamisessa ja

tuotteiden inventaariossa ja ottaa rahalippaan mukaan
● hoitaa kirjanpidon kanttiinin myynnistä, hävikistä ja voitoista
● toimittaa laskut rahastonhoitajalle
● huolehtii kanttiinin ja keittiötilojen ylläpitosiivouksesta
● Ilmoittaa kanttiinitoimikunnan kautta suoritetut talkoot sovitulle yhteyshenkilölle

3.3.5 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTITOIMIKUNTA

Viestintä- ja markkinointitoimikunnan tavoittaa sähköpostiosoitteesta viestinta@jatti.fi.

Viestintä- ja markkinointitoimikunnan tehtäviin kuuluu:

● kerää materiaalin ja koostaa jäsenkirjeen
● hoitaa seuran tiedottamisen ja pitää yllä seuran sosiaalisen median kanavia
● suunnittelee seuran sponsorisopimukset ja hankkii sponsorisopimuksia yhteistyössä muiden

seuratoimijoiden kanssa
● huolehtii sponsorisopimusten toteutuksesta
● ylläpitää sponsorisuhteita

mailto:kanttiini@jatti.fi
mailto:viestinta@jatti.fi
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3.4 MUUT SEURATOIMIJAT

HALLITOIMIKUNTA / JAT-Tila Oy:n hallituksen jäsenet

Hallitoimikunnan eli käytännössä JAT-Tila Oy:n hallituksen jäsenten tehtävänä on neuvotella
sidosryhmien kanssa JAT-Tilaan ja tonttiin liittyvissä asioissa. Hallitoimikunta valmistelee, ohjaa ja
seuraa JAT-Tilaan liittyvien hankkeiden toteutumista. Hallitoimikunta organisoi ja toteuttaa JAT-Tilan
käyttöä yhteistyössä JATin kanssa, sekä markkinoi ja vuokraa hallia JAT ry:n ulkopuolisille tahoille. JAT
ry:n puheenjohtaja on automaattisesti JAT-Tila Oy:n ja näin ollen hallitoimikunnan jäsen.

JÄSENSIHTEERI

Jäsensihteerin toimikausi on 1 vuosi. Jäsensihteeri ylläpitää jäsenrekisteriä ja ottaa vastaan
jäsentietojen muutosilmoitukset. Jäsensihteeri ja rahastonhoitaja tarkastavat jäsenmaksut.

RAHASTONHOITAJA

Rahastonhoitajan tulee olla vähintään 18-vuotias ja hänen toimikautensa on 1 vuosi. Rahastonhoitajan
tehtävät on määritelty yhdistyslaissa ja seuran säännöissä. Rahastonhoitaja hoitaa juoksevat raha-asiat
hallituksen päätösten perusteella ja hänellä on tilinkäyttöoikeus.

HALLIMESTARIT

Hallimestarin tulee olla vähintään 18-vuotias ja hänen toimikautensa on 1 vuosi. Hallimestarin
tehtävänä on estekaluston ja hallin kunnossapito. Hän toimii yhteistyössä ja yhteyshenkilönä JAT ry:n
ja JAT-Tila Oy:n hallituksen kanssa, sekä ehdottaa estehankintoja JAT-Tila Oy:n hallitukselle.
Hallimestarit kutsuu tarvittaessa koolle kunnostustalkoot ja hankkii kunnostustarpeita. Hallimestarit
huolehtii kaluston käsittelyn ja kuljettamisen ohjeistamisesta.

WEBMASTER

Webmasterin toimikausi on 1 vuosi. Hänen tehtäviinsä kuuluu:

● seuran www-sivujen, foorumin ja muiden vastaavien tietojen päivitykset toimihenkilöiltä tai
hallitukselta tulevien aloitteiden perusteella sekä oma-aloitteisesti oman toimenkuvan
mukaisesti

● WWW-sivujen toimivuudesta vastaaminen
● WWW-sivujen ja foorumin kehitystyö
● huolehtii jatti.fi -osoitteen ja sähköpostiosoitteiden ylläpidosta ja hallinnoinnista
● vuoden alussa (helmikuussa) jäsenten tarkistus jäsenlistan mukaan ja vanhojen jäsenten

tunnusten lukitseminen
● uusien jäsenten hyväksyminen foorumille jäsenlistan mukaan
● huolehtii tietokannan varmuuskopioinnista ja uusien ominaisuuksien asentamisesta
● foorumin käyttäjäryhmien ylläpito hallituksen ja toimihenkilöiden osalta
● opastaa muut toimihenkilöt moderoimaan sekä päivittämään omia osioitaan ja käyttäjäryhmiä
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● foorumin käytön opastaminen
● foorumin keskustelun asiallisuuden valvonta
● ylläpitää JAT-Tilan kotisivuja

Webmaster voi halutessaan luovuttaa osia tehtävistä muille seuratoimijoille.

AVAINVASTAAVA

Avainvastaava(t) koodaa kulkuoikeuden halliin yksittäisille vuokraajille ja JAT ry:n koulutusjaksoille
osallistuville Gate Control -järjestelmään.

VARAUSVASTAAVA

Varausvastaava huolehtii JAT-Tila –hallin ulkopuolisten käyttäjien vuokrasopimuksista (yksittäiset
harjoituskerrat sekä pidemmät jaksot) yhteistyössä JAT-Tila Oy:n kanssa. Toimi edellyttää päivittäistä
varaustilanteen tarkistusta sähköpostista. Vastaava vastaa sähköpostitse saapuviin
varaustiedusteluihin, ylläpitää ja päivittää kenttäkalentereja sekä huolehtii, että vuokraukset tulevat
laskutetuiksi.
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3.5 JAT RY:N KOULUTUSOHJAAJAT

JAT ry:n viikkokoulutustoiminnassa keskeisessä roolissa ovat seuran koulutusohjaajat, jotka pitävät
viikkokoulutuksia JAT-Tilassa, sekä muita kursseja hallituksen vahvistamalla tavalla. Koulutusohjaajien
apuna voi olla apukouluttaja/apukouluttajia.

Apukouluttajaksi tulee ilmoittautua samanaikaisesti koulutusohjaajan ilmoittautumisen yhteydessä.
Halukkaat koulutusohjaajat ilmoittautuvat ennen koulutusjaksohakua koulutustoimikunnalle.
Kouluttajaksi tai apukouluttajaksi voi ryhtyä agilitya itse harrastanut JAT ry:n jäsen.
Koulutustoimikunta tukee koulutusohjaajien toimintaa, mm. järjestämällä koulutuksia, kursseja ja
keskustelutilaisuuksia.

3.5.1 KOULUTUSOHJAAJIEN TEHTÄVÄT

KOULUTUSOHJAAJA

● suunnittelee ja ohjaa oman ryhmänsä koulutukset
● ohjaa mahdollista apukouluttajaa tehtävässään
● tarkistaa ryhmän koirien rokotukset
● huolehtii harjoitusten turvallisuudesta ja tasapuolisuudesta
● raportoi treenaajien ilmoittamattomista tai ilman pätevää syytä toistuvista (3 kertaa jakson

aikana) poissaoloista koulutustoimikunnalle
● opastaa seuraavan ryhmän valinnassa (esim. koirakon siirtyminen seuraavalle tasolle)
● koulutusohjaajakurssin käyminen suositeltavaa
● voi antaa oman kiinteän ryhmän jäsenelle tukiopetusta yksittäisillä esteillä ryhmän

harjoitusvuoron yhteydessä (ennen tai jälkeen), tai jonain muuna sopivana ajankohtana
● hankkii tarvittaessa itselleen sijaisen

APUKOULUTTAJA

● ohjaa yksittäisiä estesuorituksia tai oheisharjoituksia kouluttajan ohjeiden mukaan
● voi halutessaan kouluttaa ryhmää itsenäisesti koulutusohjaajan ohjeiden mukaisesti
● hankkii tarvittaessa itselleen sijaisen ja ilmoittaa ryhmän kouluttajalle poissaolosta etukäteen

KOULUTUSOHJAAJAN TUURAAJA

● toimii koulutusohjaajan sijaisena sovitut koulutuskerrat
● merkitsee harjoituksissa kävijät ja tuurauksensa harjoituskansioon

Koulutustoimikunta toimii koulutusohjaajan apuna ja tukena eteen tulevissa asioissa
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KOULUTUSOHJAAJIEN ETUUDET

Koulutusohjaajien etuudet koskevat vain viikkoryhmien ja alkeiskurssien kouluttajia. Etuuksilla
korvataan säännöllisen koulutustoiminnan järjestämisestä aiheutuvia matkakustannuksia kouluttajalle
(kilometrikorvauksia) ja ylläpidetään ja kehitetään koulutusohjaajien riittävää osaamistasoa
viikkokoulutuksia varten (kouluttautumistuki).

Pop-up-koulutuksista ja lyhytkursseista ei saa kouluttajien etuuksia.

Etuudet kullekin vuodelle on esitelty tarkemmin kohdassa 2.4.

3.6 HARJOITTELU JATISSA

3.6.1 AGILITYN VIIKKORYHMÄT

JAT järjestää viikoittaista ryhmämuotoista agilitykoulutusta ympäri vuoden JAT-Tilassa siten, että vuosi
on jaettu kolmeen 4 kuukauden mittaiseen koulutusjaksoon, joille kullekin haetaan erikseen ns.
jaksohaussa nettilomakkeella. Ryhmäkoko on noin 5–7 koirakkoa. Ryhmät muodostetaan hakijoiden
toiveiden, koululutusohjaajien toiveiden sekä koirakon taitotason ja tavoitteiden perusteella. Juniorit
treenaavat pääsääntöisesti omissa ryhmissään. Junioriryhmän jäsen täyttää kuluvana vuonna
vähintään 8 vuotta ja korkeintaan 17 vuotta.

Ryhmämuotoja on kolmenlaisia:

● Täysin ohjattuja ryhmiä, joissa koulutusohjaaja(t) pitää vähintään 12 ohjattua koulutuskertaa
jakson aikana

● ”Puoli-itsenäisiä” ryhmiä, joissa koulutusohjaaja on paikalla 6 kertaa ja vähintään 6
koulutuskerralle hän toimittaa ratapiirroksen/muun harjoituksen, mutta ryhmä harjoittelee
itsenäisesti

● ”Itseohjautuvia” ryhmiä, joilla ei ole varsinaista koulutusohjaajaa, vaan ryhmän jäsenet itse
suunnittelevat jakson sisällön ja jakavat vastuut haluamallaan tavalla ryhmäläisten kesken

Harjoitusryhmässä treenaavan tulee olla JAT ry:n jäsen, hänellä tulee olla agilitylisenssi (myös
juniorijäsenillä) ja hän on täyttänyt talkoovelvoitteensa edelliseltä jaksolta.

Uusilla jäsenillä ei tarvitse olla etukäteen talkoovelvoitetta tehtynä, mutta uudet jäsenet
alkavat ensimmäisestä jaksostaan lähtien kerryttämään talkoovelvoitettaan.

HARJOITUSRYHMÄN JÄSENEN VASTUULLA ON

● harjoitusradan rakennus koulutusohjaajan ohjeiden mukaan
● ilmoittaa koulutusohjaajalle etukäteen poissaoloista
● vastata niin omasta kuin koiransa terveyden ja kunnon tarkkailusta sekä olosuhteiden

mukaisesta huollosta
● noudattaa kentän sääntöjä (liite 2)
● velvollisuus ilmoittaa huomaamistaan kaluston puutteista ja vioista suoraan hallimestarille

(hallimestarit@jatti.fi)

mailto:hallimestarit@jatti.fi
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● osallistua kerhotalon ja hallin siivoamiseen ryhmälle osoitetulla vuorolla

JUNIORIRYHMÄN JÄSENEN VASTUULLA ON

● harjoitusradan rakennus kouluttajan ohjeiden mukaan
● velvollisuus ilmoittaa kouluttajalle etukäteen poissaoloista
● noudattaa kentän sääntöjä (liite 2) harjoitellessaan ryhmässä ja itsenäisesti
● vastata niin omasta kuin koiransa terveyden ja kunnon tarkkailusta sekä olosuhteiden

mukaisesta huollosta kouluttajan ohjeiden mukaan
● osallistua kerhotalon ja hallin siivoamiseen ryhmälle osoitetulla vuorolla
● alle 14-vuotiaan junioriharrastajan suositellaan osallistuvan myös kisatyöhön, sen vuoden

alusta, kun täyttää 14 vuotta, talkoovelvoite on 0,5 talkoopäivää/jakso

3.6.2 RALLYTOKORYHMÄT

Rally-tokoryhmät ovat itseohjautuvia treeniryhmiä, joihin haetaan samassa jaksohaussa agilityryhmien
kanssa.

3.6.3 RYHMÄPAIKAN MENETTÄMINEN

Yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 29.11.2020 päätettiin seuraavista ryhmäpaikan
menettämistä koskevista säännöistä:

- Harjoituksista pois jääminen ilman ilmoitusta kolme kertaa
- Ryhmäpaikan maksamatta jättäminen
- Lisenssin hankkimatta jättäminen
- Koiran epäasiallinen kohtelu
- Epäasiallinen käytös kouluttajaa/kouluttajia tai muita ryhmäläisiä kohtaan
- Toistuvasti toimiminen vastoin seuran, hallin ja/tai ryhmän yhteisiä pelisääntöjä (esimerkiksi

sitoutumattomuus radan rakentamiseen ja kentän kunnostamiseen treenin jälkeen)

Hallitus käsittelee ilmoitukset ryhmän jäsenen epäasiallisesta toiminnasta ja tarvittaessa kuulee
asianosaisia sekä muuta ryhmää asian selvittämiseksi.

Ilmoitusvelvollisuus epäasiallisesta toiminnasta tai sääntöjen noudattamattomuudesta on ensisijaisesti
ryhmän kouluttajalla tai itsenäisen ryhmän vastuuhenkilöllä. Kuka tahansa ryhmän jäsen voi kuitenkin
tuoda perustellun huolensa ryhmän jäsenen toiminnasta kouluttajan ja/tai hallituksen tietoon.

3.6.4 ITSENÄINEN HARJOITTELU

Harjoitusryhmissä harjoittelevien jaksomaksuun sisältyy oikeus harjoitella itsenäisesti niinä aikoina
kun harjoituskenttiä ei ole varattu muuhun käyttöön.

Alkeiskurssiin ei sisälly itsenäistä treenioikeutta.

Juniorijäsenet saavat itsenäisen harjoitteluoikeuden sen vuoden alusta kun täyttää 14 vuotta. Mikäli
itsenäinen harjoitteluoikeus on tarpeen sitä aiemmin, treenioikeutta voidaan perustellusti anoa
hallitukselta.

Jäsen voi hakea itsenäisen treenaajan jaksopaikkaa, jolle on määritelty oma jaksomaksu. Tällöin
maksuun sisältyy vain itsenäinen treenioikeus hallissa harjoituskenttien ollessa vapaita muusta



17

käytöstä. Myös itsenäinen harjoittelu edellyttää agilitylisenssin. Itsenäisen harjoittelun voi lunastaa
ilman talkootyövelvoitetta korkeampaan hintaan.

Kolmantena vaihtoehtona itsenäiselle treenaamiselle on maksaa kuukausimaksu itsenäisestä
treenaamisesta, tai vaihtoehtoisesti kertamaksu, jolla on oikeutettu yhteen itsenäiseen treenikertaan
JAT-Tilassa silloin kun kentät ovat vapaita.

Jokaisen itsenäisesti treenaavan tulee noudattaa kentän sääntöjä (liite 2), on velvollinen ilmoittamaan
huomaamistaan kaluston puutteista ja vioista suoraan hallimestareille, sekä vastaa siitä, että esteet
ovat samassa kunnossa ennen ja jälkeen harjoituksen.

3.6.5 VARAUSKALENTERI

Hallinkäyttömaksun maksaneet, itsenäisen harjoitteluoikeuden omaavat jäsenet voivat käyttää
varauskalenteria harjoitusvuorojen varaamiseen. Kalenteri on käytössä kokeiluluontoisesti, joten
käyttöehdot voivat vaihdella. Tarkista ajantasaiset käyttöohjeet kirjautumalla kalenteriin:

https://timebook.kaipis.net/

3.6.6 JAT RY:N JÄRJESTÄMÄT KURSSIT JA KAIKILLE AVOIMET RATATREENIT

KURSSIT JAT RY:N JÄSENILLE

JAT ry:n jäsenet voivat pitää seuran jäsenille, agilitykursseja, agilityä tukevia kursseja,
rallytokokursseja, tokokursseja sekä muita kursseja joista on sovittu koulutustoimikunnan kanssa ja
jotka on hyväksytetty hallituksella.

KURSSIT SEURAN ULKOPUOLISILLE HENKILÖILLE

Kurssipaikkoja tarjotaan seuran ulkopuolisille, jos paikkoja jää vapaaksi. Etusija kursseille on
kuitenkin seuran jäsenillä.

RATATREENIT

Ratatreenit ovat n. kerran kuukaudessa järjestettäviä itseohjautuvia treenejä, jossa treenataan kahden
kentän kokoisella harjoittelualueella kisamittaisia ratoja. Ratatreeneihin osallistuminen on
talkoovelvoitteen suorittaneilta ja jaksomaksun maksaneilta ilmaista.

Muille Jatin jäsenille hinta on 5e/kerta

Jatin ulkopuolisille hinta on 10e/kerta

https://timebook.kaipis.net/
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LIITTEET

LIITE 1 JATIN SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Agility Team ry ja yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä.

2 § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää jäsenilleen mahdollisuuden agilityn harrastamiseen, kehittää
agilityn tasoa Keski-Suomessa, ohjata ja neuvoa jäseniään koulutus- ja kilpailutoiminnassa sekä luoda
yhteishenkeä jäsentensä keskuuteen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- järjestää jäsenilleen agilitykoulutuksia
- järjestää agilitykilpailuja ja muita koiraurheilu- sekä koiraharrastuskilpailuja
- harjoittaa tiedotustoimintaa
- järjestää kokouksia, leirejä ja muita jäsentilaisuuksia
- harjoittaa yhteistoimintaa muiden yhdistysten kanssa
- harjoittaa erilaisia koiraharrastuksiin liittyviä tilaisuuksia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja
säännöt. Jäsenet ovat vuosi-, juniori-, kannatus- ja kunniajäseniä.

Henkilö, joka yhdistyksen toimintaa silmälläpitäen on erikoisen ansioitunut, voidaan hallituksen
ehdotuksesta yhdistyksen kokouksessa kutsua kunniajäseneksi. Päätöksen tekoon vaaditaan tällöin,
että vähintään 2/3 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä on ehdotusta kannattanut.
Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin vuosijäsenellä, mutta hän on jäsenmaksuista vapaa.

Kannatusjäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa.

4 § Jäsenmaksut
Jäsenmaksun suuruuden vuosi-, juniori- ja kannatusjäsenille tulevaksi kalenterivuodeksi määrää
yhdistyksen syyskokous. Jäsen, joka liittyy yhdistykseen kesäkuun viimeiseen päivään mennessä, on
velvollinen suorittamaan jäsenmaksun koko kalenterivuodelta. Jäsen, joka liittyy heinäkuun
ensimmäisenä päivänä tai sen jälkeen, on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun puolelta
kalenterivuodelta. Jäsenmaksu on suoritettava laskun eräpäivään mennessä. Jäsen, joka ei ole uusinut
jäsenmaksuaan tammikuun loppuun mennessä, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

5 § Jäsenyyden päättyminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus
voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun suorittamatta tai
muuten olennaisesti vahingoittanut yhdistyksen toimintaa.

Erotetulla jäsenellä on oikeus saada päätös yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi kirjallisella
valituksella. Se on jätettävä hallitukselle tai sen jäsenelle 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedottamisesta. Erottamispäätös on tullakseen voimaan vahvistettava yhdistyksen kokouksessa
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vähintään 2/3:lla annetuista äänistä. Erottamisäänestys toimitetaan aina suljetuin lipuin. Eronneella
tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

6 § Hallitus ja sen tehtävät
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa tulevalle kalenterivuodelle valitut puheenjohtaja ja
kuusi varsinaista jäsentä sekä yksi tai kaksi (1-2) varajäsentä.

Puheenjohtajan ja varajäsenen toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on
kaksi vuotta, siten että jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme jäsentä.

Hallituksen tehtävänä on

- valita keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtaja
- ottaa ja vapauttaa yhdistyksen sihteeri, hallituksen ulkopuolinen rahastonhoitaja ja muut

toimihenkilöt
- valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle kokoukset
- panna toimeen yhdistyksen kokouksen päätökset
- johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti
- perustaa tarvittavat toimikunnat ja muut hallitusta avustavat toimielimet

7 § Yhdistyksen tilit ja tilintarkastajat
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta tilintarkastajalle.
Tilintarkastajan on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
Yhdistyksen tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen
syyskokouksen päättyessä.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja kukin erikseen.

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Kokouksista on ilmoitettava jäsenille yhdistyksen internet-sivuilla tai vaihtoehtoisesti kirjeitse
viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta.

10 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään hallituksen määrääminä päivinä vuosittain kaksi,
kevätkokous viimeistään kesäkuun loppuun mennessä ja syyskokous viimeistään joulukuun loppuun
mennessä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- kokouksen avaus
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi

ääntenlaskijaa
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- hyväksytään kokouksen työjärjestys
- esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus
- esitellään tilin- ja toiminnantarkastuskertomukset
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja

muille vastuuvelvollisille
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
- kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
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- kokouksen avaus
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi

ääntenlaskijaa
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- hyväksytään kokouksen työjärjestys
- vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruus
- valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle sekä yksi tai kaksi

varajäsentä (1-2)
- valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan

sijainen
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
- kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

Jäsen voi valtuuttaa yhdistyksen muun jäsenen käyttämään äänivaltaa puolestaan. Jäsen voi
yhdistyksen kokouksessa edustaa itsensä lisäksi yhtä muuta jäsentä, jonka allekirjoittama ja yksilöity
valtakirja hänen on esitettävä kokouksessa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään jos hallitus niin päättää tai vähintään 1/10 yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii määrätyn asian käsittelemistä varten.
Kokous on järjestettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun sitä koskeva vaatimus on
jätetty hallitukselle.

11 § Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
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LIITE 2 HALLIN SÄÄNNÖT

● Koirien käsittely JATin alueella tulee olla asiallista. Koirien fyysinen rankaisu on kiellettyä.
Noudatamme Suomen eläinsuojelulakia:

6§ Eläinten kohtelu
Eläimen liiallinen rasittaminen ja kohtuuttoman ankara kurissa pitäminen ja
kouluttaminen sekä liian kovakourainen käsittely on kielletty. Eläimen sitominen
tarpeetonta kärsimystä tuottavalla tavalla on kielletty. Eläimen on annettava levätä
kunnolla ja lisäksi sen on saatava liikkua.

● Koiran omistaja / ohjaaja on vastuussa kaikista koiransa aiheuttamista vahingoista tai häiriöistä.
● Tekonurmi ei kestä metallisia piikkejä, joten hallissa EI SAA käyttää kenkiä, joissa on metalliset

piikit tai nastat.
● Koirat pidetään kytkettyinä, elleivät ne ole harjoitteluvuorossa.
● Koiran tulee olla rokotettu Kennelliiton ohjeiden mukaisesti.
● Juoksuiset koirat treenaavat housut jalassa ja ovat hallissa ainoastaan oman suoritusvuoronsa

ajan.
● Siivoa koirasi jätökset – myös piha-alueilta ja lämmittelylenkiltä. Hallin seiniin, oviin tai heti oven

pieleen EI pissitetä koiria. Jos tapahtuu pissa- / kakkavahinko, niin paikka puhdistetaan
VÄLITTÖMÄSTI kerhotalosta löytyvillä puhdistusaineilla. Jätössakko 10 € maksetaan seuran tilille
FI35 5242 5220 0172 28 viitteellä 11811.

● Hallin ovia EI runnota auki ja kiinni. Ovien edustat ja oven ja karmien välit puhdistetaan kunnolla
lumesta tai hiekasta. Hallissa on tähän sopivaa välineistöä. Tämä kuuluu kaikille hallissa
treenaaville. Ovien eteen on tehty ns. kynnysmatot; jalat saa pyyhkiä ennen halliin tuloa.

● Ovi 1 avautuu soittamalla numeroon 040 4635290 (kunhan soittava numero on ohjelmoitu
GateControl-järjestelmään), puhelimesta kuuluu ”varattu”-ääni ja oven lukko napsahtaa auki.
Soitto on maksuton. Sähkölukon saa kytkettyä treenien ajaksi pois päältä oven oikealla puolella
olevasta katkaisijasta. Numeron koodauksissa ota yhteyttä avainvastaava@jatti.fi.

● Sytytä vain tarvittava valomäärä. Katkaisijat ovat oven 1 vasemmalla puolella. Kaikki valot päällä
vain kilpailuissa tai erikoistilanteissa. Valojen syttyminen ja kirkastuminen kestää muutaman
minuutin – malta odottaa, ennen kuin lisäät valaistusta.

● Mitään EI laiteta nojaamaan hallin seiniä vasten. Pressu vioittuu melko helposti.
● Esteet säilytetään siististi kunkin kentän oviseinustalla tai kentän yhdellä reunalla, ei levällään

ympäri hallia. Kaikki esteiden siirrot on tehtävä NOSTAMALLA! Mitään EI raahata pintaa pitkin.
● Jos lainaat estettä viereiseltä kentältä, palauta se takaisin. Kivituhka- ja tekonurmikentän esteitä ei

vaihdeta keskenään. Kivituhkaa ei saa viedä tekonurmelle.
● Lopetettuasi treenaamisen kivituhkakentällä, hoida kentän lanaaminen ja harjaa kontaktiesteet

sekä putket.
● Viimeinen lähtijä sammuttaa AINA valot ja laittaa ovet lukkoon. Oven 1 sähkölukitus päälle

kytkimestä, ovien 2 ja 3 lukkonapit yläasentoon ja kaikkien ovien tarkistus ulkopuolelta, etteivät
ovet aukene kahvasta kääntämällä.

● Ei pysäköintiä aivan hallin ovien eteen – vähän kauempaakin Killerin P-paikalta jaksaa kävellä.
● Tupakointi vain siihen osoitetulla paikalla. Tuhka-astia on kerhotalon takapihan puolella.
● Ilmoita este- tai hallivahingoista hallimestarit@jatti.fi
● Näiden sääntöjen lisäksi seuran ulkopuolisia hallin vuokraajia sitovat mahdolliset erillisessä

vuokrasopimuksessa mainitut asiat.

mailto:avainvastaava@jatti.fi
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