KuRa-tähdet
KuRa-tähtiä saa kaikesta Kuopion Rallykoirien eteen tehdystä talkootyöstä. Talkootyötä on
esimerkiksi erilaisissa kilpailuissa ja tapahtumissa toimihenkilönä toimiminen, sekä
kouluttaminen ja valmentaminen. Pääsääntöisesti yksi (1) tunti talkootyötä tuottaa yhden
(1) KuRa-tähden. Tarkemman listauksen mahdollisista talkootöistä ja KuRa-tähdistä näet
alta.

Talkootöiksi voidaan lukea muun muassa seuraavat toimet:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ajanotto
Ajo-opastus
Buffa
Ilmoittautuminen
Leipominen
Palkintovastaava
Sisäänheittäjä
Tulospalvelu
Valmistelevat työt

KuRa-tähtiä voi kerätä ympäri vuoden ja ne ovat jäsenen käytettävissä heti, kun
tapahtuman toimihenkilövastaava on kuitannut talkootyöt tehdyksi.
Jokaisen jäsenen on huolehdittava itse omien talkootuntien ilmoittamisesta.
Tapahtumapäivänä talkoolaisen on ilmoittauduttava toimihenkilövastaavalle paikalle
tullessa ja lähtiessä. Mikäli talkoolainen poistuu paikalta ilmoittamatta tai epäpätevästä
syystä, hän menettää kaikki sen päivän aikana keräämänsä tähdet.
Talkootunnit on ilmoitettava tapahtuman aikana toimihenkilövastaavalle. Jälkikäteen
ilmoitetut talkootunnit kirjataan vain, mikäli toimihenkilövastaava pystyy todentamaan itse
talkoolaisen täyttäneen talkoovelvoitteen ilmoittamallaan tavalla. Tähdet ovat
henkilökohtaisia, eikä niitä voi myydä, antaa, lahjoittaa tai yhdistellä keskenään toisen
jäsenen tähtien kanssa. Tähtiä ei voi ostaa rahalla.
Toinen henkilö, joka ei ole Kuopion Rallykoirien jäsen, voi kerätä KuRa-tähtiä Kuopion
Rallykoirien jäsenelle. Jäsen ei kuitenkaan voi kerätä tähtiä toiselle jäsenelle, vaan
jäsenen keräämät tähdet merkitään aina talkootyön itse suorittaneelle jäsenelle.
Mikäli jäsenyys katkeaa, kertyneet KuRa-tähdet nollautuvat.
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KuRa-tähtiä voi kerätä myös puolikkaina tähtinä. Kaikki talkootyö on arvokasta ja siksi
haluammekin palkita talkoolaiset jokaisesta puolituntisestakin. Yksi (1) tunti talkootyötä
tuottaa yhden (1) KuRa-tähden ja vastaavasti puoli (0,5) tuntia talkootyötä tuottaa
puolikkaan (0,5) KuRa-tähden. Pyöristykset tapahtuvat lähimpään puolituntiseen eli
esimerkiksi 1h 10 minuutin talkootyöstä saa yhden (1) KuRa-tähden, mutta 1 h 15 minuutin
talkootyöstä saa puolitoista (1,5) KuRa-tähteä.

Talkootyöt
Leipominen
➔ Esimerkiksi pellillinen pullaa tai piirakkaa. Leivontatarvikkeita ei korvata rahallisesti,
vaan tästä saa ylimääräisen tähden. Yhdestä tuotteesta on riitettävä vähintään 10
henkilölle. Leivonnasta saa siis kaksi (2) tähteä tuotetta kohti.
Buffa
➔ Työskentely buffassa. Tähdet työskentelyajan mukaan.
Ajanotto
➔ Epiksissä tai virallisissa kilpailuissa koirakon suorituksen ajanotto. Tähdet
työskentelyajan mukaan.
Ajo-opastus
➔ Parkkeerauksen opastus ja ajo-opasteiden laittaminen. Tähdet työskentelyajan
mukaan.
Ratahenkilö
➔ Radanrakentaja, tuomarin sihteeri, lähetti tai muu kilpailuiden kannalta olennainen
toimi. Tähdet työskentelyajan mukaan.
Ilmoittautuminen
➔ Ilmoittautumisten vastaanottaminen, ensimmäistä kertaa kisaavien kilpailukirjojen
huolehteminen kilpailukirjojen varmennukseen, rokotusten tarkastus. Tähdet
työskentelyajan mukaan.
Tulospalvelu
➔ Virallisissa kisoissa tulosten kirjaaminen kilpailukirjoihin ja virkkuun. Tähdet
työskentelyajan mukaan.
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Sisäänheittäjä
➔ Huolehtii, että radalle on menossa oikea koirakko oikeaan aikaan. Huolehtii samalla
myös valmistautuvan koirakon oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Tähdet
työskentelyajan mukaan.
Palkintovastaava
➔ Huolehtii palkintojen järjestelyistä (pussitaminen) etukäteen sekä kisapaikalla.
Palkintovastaavan tehtävänä on huolehtia, että jokaisessa palkintojenjaossa on
oikeat, valmiiksi palkintopusseihin pakatut palkkinnot valmiina jakamista varten
oikeaan aikaan. Tähdet työskentelyajan mukaan.

KuRa-tähtiä voi saada myös ennen kisoja tai tapahtumaa tapahtuvista talkoojärjestelyistä,
tapahtumien ilmoittautumisten vatsaanottamisesta ja oman auton tai muun koneen
merkittävästä käytöstä yhdistyksen hyväksi (ei tarkoita omalla autolla talkoisiin
saapumista).

KuRa-tähdillä maksaminen
KuRa-tähdillä voi maksaa Kuopion Rallykoirien järjestämien ulkopuolisten kouluttajien
treenejä, koulutuksia ja luentoja. Näiden osalta KuRa-tähdillä voi kattaa korkeintaan 50 %
tapahtuman hinnasta. KuRa-tähdillä voi maksaa myös SeuraShopin vaatetilauksia, kun
tilaus tehdään Kuopion Rallykoirien hoitamana yhteistilauksena. Vaatetilaukseen
KuRa-tähtiä voi käyttää korkeintaan 50 % jäsenen tilauksen arvosta. KuRan omiin
luentoihin, treeneihin ja mölleihin KuRa-tähtiä voi käyttää ilman rajoituksia. KuRa-tähtiä ei
voi käyttää virallisten kilpailujen maksuihin. Vajaita tähtiä, eikä näiden erotuksia hyvitetä.

Tapahtumaan ilmoittautuessasi kerro, mikäli haluat käyttää KuRa-tähtiä tapahtuman
maksuun. Tapahtumien ilmoittautumiset ja siinä yhteydessä ilmoitukset tähdillä
maksamisesta sähköpostilla tapahtumat@kuopionrallykoirat.fi
Tähdet, joilla tapahtuma maksetaan, on oltava kerättynä tapahtuman maksun eräpäivään
mennessä.

Mikäli sinulla on mitään kysyttävää KuRa-tähdistä tai haluat tietää, paljonko tähtiä on
kertynyt, niin laita sähköpostia sihteeri@kuopionrallykoirat.fi
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