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Agilitytoimikunta ja vastuualueet 
 

● Agilityvastaava RKSn hallituksessa, koulutusvastaava 
Tiina Puisto 

● Toimikunnan sihteeri 
Katja Äärilä 

● Kisavastaava 
Anniina Välttilä,Terhi Hakala 

● Hallivastaava 
Reija Savila 

● Tietojärjestelmät 
Mikko Hakala 

● Sponsorivastaavat Tanja Pitkänen, Reija Savila 
● Kenttävastaava, maton huoltamisesta vastaava 

Anja Alanen 
● Hallin maton hankinnasta vastaava 

Tanja Pitkänen 
● Agilitykalustovastaava 

Kisatoimikunta 
● Työntekijävastaava 

Reija Savila 
● Palkintovastaava 

Tanja Pitkänen 
● Buffavastaavat 

Liisa Niemeläinen,Elisa Haatainen 
 

Yhteystiedot 
 

● agility@rks.fi 
● kisatoimikunta@rks.fi 
● halli@rks.fi 
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Linkkejä 
 

● Suomen Agilityliitto 

http://agilityliitto.fi/  
● Kennelliitto 

https://www.kennelliitto.fi/ 
● Satakunnan Kennelpiiri 

https://www.kennelpiiri.fi/satakunta 

RKSn jäsenyys ja lisenssit 
 

RKSn agilityjaoksen järjestämiin harjoituksiin osallistuville suositellaan RKSn jäsenyyttä 
ja  SAGIn ( Suomen Agilityliitto)  lisenssiä. 
Muiden seurojen edustajat tarvitsevat RKSn hallituksen luvan agilityharjoitteluun RKSn 
ulkokentällä. Sääntö ei koske erillisiä RKSn järjestämiä tapahtumia tai erityisiä 
koulutuksia. Halli on vapaasti vuokrattavissa myös muille kuin RKSn jäsenille. 
 
RKSn jäsenhakemus 
http://rks.fi/jasenhakemus/ 
 
Lisenssistä lisää 
http://www.agilityliitto.fi/kilpailut/lisenssi/ 
 
Lisenssin osto 
https://www.suomisport.fi/ 
 

Vakuutukset 
 

Lisenssin oston yhteydessä suositellaan  hankittavavaksi Sporttiturva, mikäli 
lisenssinhaltijalla ei ole omaa vastaavaa vakuutusta. 

Lisätietoa: 
https://www.agilityliitto.fi/site/assets/files/11985/agilityliitto_sporttiturva_tuoteselo
ste2018.pd 
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Koiraa EI ole vakuutettu seuran eikä Agilityliiton puolesta. Jokainen ohjaaja on 
vastuussa omasta koirastaan ja huolehtii oman koiransa vakuutuksista. 

Harjoitusmaksut 
 

       Ajantasaiset tiedot löytyvät nettisivuilta. 

Hallin hinnat  
 

Omatoimitreenioikeus ja kymppikortit ovat henkilökohtaisia. 
 
● Omatoimitreenin hinnat RKSn lisenssillä kisaaville  v 2018  

○ 2kk 80€ 
○ 6kk 200€ 
○ 12kk 360€ 
○  

● RKSn jaostoille vakiovuorot 20€/h 
 

Hallin hinnat seuran ulkopuolisille  ja yrityksille 1.9.2018- 31.5.2019 
 
● Omatoimitreenioikeus 

○ 2kk 120€ 
○ 6kk 300€ 
○ 12kk 540€ 

  
● Yksittäiset tunnit  

○ klo 7.00 - 15.00 25€/h 
○ klo 15.00-22.00 34€/h  

 
● Vakiovuorot tai pidemmät varaukset. 

○ 1h-10h    34€ / 25€ 
○ 10h-30h  32€/ 24€ 
○ Yli 30h     29€/ 21€ 

 
 
Vakiovuorot maksetaan kolmessa erässä. Koko päivän varaukset maksetaan viimeistään 
viikkoa ennen varausta. Halliin voi mennä ½ ennen varausta ,jos halli on vapaana. 
Peruutukset tulee tehdä 10 päivää varausta. 
 
Hallin varaus meilillä halli@rks.fi 
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Pissasakko 
 
Pissasakko  hallilla 20€ / vahinko.  
Maksetaan agilityjaoston tilille: FI90 4450 2320 0454 64. 

Kentän ja hallin varaaminen 
 
Kenttä-  ja hallivaraukset tehdään  pääasiassa AgiWebin varauskalenterista. Hallin 
varaaminen tapahtumiin tehdään halli@rks.fi -postin kautta. 

Talkoovelvoite 
 
Talkoovelvoite kesäkaudella 
 
Talkoovelvoite on kaikilla, joilla on treenioikeus agilitykentälle (koskee siis niin 
treeniryhmäläisiä kuin omatoimitreenaajia). 
 
Talkoovelvoite on 15 tuntia kesän harjoittelukaudella. Talkoovelvoite on täytettävä 
virallisissa kisoissa, joista Agipitseissä talkoillaan  8 tuntia. 
Voit myös hankkia itsellesi tuuraajan.  
 
Talkoovelvoite hallikaudella 
 
Talkoovelvoite on kaikilla, joilla on treenioikeus halliin.  
 

      Talkoovelvoite tammi-huhtikuun virallisissa kisoissa yhteensä 8 tuntia. 

Ryhmiin ja omatoimitreeniin ilmoittautuminen 
 

Ryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu kunkin ryhmän vetäjän ilmoittamalla tavalla. 
Omatoimitreeniin ilmoittaudutaan vain AgiWebin kautta. 

Harjoituksiin ilmoittautuminen 
 

Ryhmäpaikan varmistuttua jokaiselle ryhmäläiselle luodaan tunnukset AgiWebiin, jossa 
ilmoitetaan ennen harjoituksia osallistuuko harjoituksiin vai ei.  
 
Koulutusten ikärajat 
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Koiran ikäraja kaikkiin ryhmiin on 10kk, lukuun ottamatta penturyhmä, jonne 
otetaan 4-12 kk ikäiset pennut.Koiran tulee olla rokotettu Kennelliiton 
suositusten mukaisesti. 

Juoksuiset nartut 
 
Juoksunartun treenaaminen ulkokentällä on sallittu  Juoksunartulla on oltava 
juoksuhousut jalassa ja sen kanssa on vältettävä turhaa oleskelua kentällä. Toiset 
kentällä olijat tulee ottaa huomioon sekä viikonloppuisin kentällä järjestettävät tapahtumat 
ja koulutukset. 
  
Juoksuiset nartut saavat treenata talviharjoitteluhallissa. Juoksuiset nartut saavat 
oleskella sisällä hallissa vain oman suoritusvuoronsa aikana. Hallissa ollessaan koirilla 
tulee olla juoksusuojat koko ajan, myös oman suoritusvuoronsa aikana.. 

Kouluttajat 
 
Kouluttaja on harrastaja, joka pitää 6 koulutuskertaa 6 kuukauden jaksolla.Seura maksaa 
koulutusohjaajakurssille osallistumisen. 

Kouluttajapisteet 
 

Kouluttajapisteitä saa 10 pistettä / koulutuskerta. 
 
Kouluttajapisteitä voi käyttää RKSn omiin tapahtumiin: viralliset kisat, epäviralliset kisat, 
ryhmämaksut, omatoimitreenimaksut 
 
Koulutuspisteet on käytettävä 18 kk kuluessa niiden kertymisestä. 

Ulkopuoliset kouluttajat 
 
RKS:n agilityjaos osallistuu ulkopuolisten kouluttajien kustannuksiin mahdollisuuksien 
mukaan. 

Viralliset kisat 
 
Virallisten kisojen järjestämisestä vastaa kisatoimikunta 
email: kisatoimikunta@rks.fi 
Virallisten kisojen startit 13€ / startti. 
RKSn lisenssin haltijat 10€ / startti. 
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Epäviralliset kisat 
 
Hinnat 
Ensimmäinen startti 5€ / seuraavat startit 3€ / startti . 
Ennakkoilmoittautuminen on suositeltavaa. 
Kisapaikalla ilmoittautuminen 6€/ seuraavat startit 4€ / startti. 
Epiksiä järjestettäessä muistettava: 

○ Palkinnot / tuomarilahja 
○ Ilmoittautumisten vastaanotto 
○ Mahdollinen buffetti ja talkoolaisten kahvitus 
○ Tuomarin hankkiminen 
○ Kisojen mainostaminen 
○ Työntekijöiden hankkiminen 

■ ilmoittautuminen 
■ pöytäkirjat 
■ tuomarisihteeri 
■ kellottajat 
■ ratahenkilöt 
■ kuuluttaja 

○ Työntekijöitä voi kysyä myös muista kuin omasta ryhmästä 
 

Kisavastaavat 
 

Kisavastaavat saavat jokaisesta järjestetystä kilpailusta 10 kouluttajapistettä / rata. 
Kisavastaavia ovat:  

○ Ylitoimitsijat 
○ Kisatyöntekijävastaava 
○ Palkintovastaava 
○ Ilmoittautumisten vastaanotto 
○ Buffettivastaava 

Kisojen tuomarointi ja kurssien pitäminen 
 
Oman seuran tuomarille “maksetaan” koko päivästä (väh. 6h) 45 kouluttajapistettä / päivä 
ja puolesta päivästä (väh. 3h) 20 kouluttajapistettä / ½ päivää. 

Musiikin julkinen esittäminen 
 
Musiikin julkista esittämistä SAGIn jäsenyhdistyksen / jäsenyhdistysten määräysvallassa 
olevissa tiloissa 
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● Taustamusiikin soittaminen on mahdollista kaikkien SAGIn jäsenseurojen 
järjestämien harjoitusten, kilpailujen sekä muiden tilaisuuksien ja toiminnan 
yhteydessä. 

  
● Muiden tapahtumanjärjestäjien tilaisuuksien aikana musiikin julkinen 

esittäminen ei ole sallittua ko. sopimusten puitteissa. 
  

● Taustamusiikin soittaminen yksityishenkilöiden käyttämillä vuoroilla ei ole 
sallittua ko. sopimusten puitteissa. 

Edustukset 
 

Agilityjaos maksaa  
○ kaikkien arvokisojen joukkueiden osallistumismaksut 
○ koulutusohjaajien ja seura-aktiivien MM-karsintojen osallistumismaksut  
○ puolet eo-karsintojen koulutusohjaajien ja seura-aktiivien osallistumismaksuista 

 
Koulutusohjaajiksi luetaan arvokisojen viimeistä ilmoittautumispäivää edeltävän 6 
kuukauden aikana vähintään 6 koulutuskertaa pitäneet. Seura-aktiivi on 
agilitytoimikunnan jäsen tai muuten toiminnallaan agilityjaosta aktiivisesti tukeva esim. 
koetoimitsijana kisoissa toiminut harrastaja. 
 
Joukkueiden valintakriteerit 
 
Joukkueen jäsenet valitaan SAGIn rankingin perusteella paremmuusjärjestyksessä. 
Mikäli rankingista ei löydy kaikkia joukkueen jäseniä, voidaan tarvittaessa hyödyntää 
AgiWebin pistelaskujärjestelmää paremmuusjärjestys huomioonottaen.  
 
RKSn hallitus myöntää lisenssiehtojen mukaisten kilpailulisenssihaltijoiden poikkeukset 
edustaa arvokisoissa  toista  SAGIn jäsenseuraa, jonka jäseneksi hän kuuluu. Hakemus 
tulee tehdä kirjallisesti hallitukselle. 

Luokkanousut ja valioituminen 
 
Luokkanousijat ja valioituneet koirakot palkitaan vuosikokouksen yhteydessä. 
 
Luokkanoususta 2- luokkaan palkitaan 15€ stipendillä. 
 
Luokkanoususta 3- luokkaan palkitaan 20€ stipendillä. 
 
Koiran saavuttaessa AVA tai AVA-H tittelin palkitaan valioituminen 50€ stipendillä. 
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Matkakorvaukset 
 
Liittojen- ja kennelpiirin vuosikokouksiin maksetaan matkakorvaukset kulloinkin voimassa 
olevan Kennelliiton matkustussäännön mukaisesti yhdistyksen virallisille edustajille. 
Jaostot maksavat omien lajiliittojensa kokouskustannukset. Emo maksaa korvaukset 
Kennelliiton ja kennelpiirin kokousten osalta. 
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