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Liittokouluttajan työjärjestys 

Suomen Agilityliiton hallituksen hyväksymä 4.12.2020 

Liittokouluttajan työjärjestys astuu voimaan 1.1.2021 

1. Liittokouluttajaksi nimittäminen ja liittokouluttajan 

asema 

Liittokouluttaja on Suomen Agilityliitto ry:n (jäljempänä SAGI tai liitto) koulutustoimikunnan 

esittämä ja SAGIn hallituksen tehtävään nimeämä henkilö. SAGIn hallitus voi nimittää, 

erottaa tai vapauttaa liittokouluttajan tehtävästään SAGIn koulutustoimikunnan esityksestä. 

Liittokouluttaja on tehtävässään liiton edustaja ja luottamushenkilö, jota sitovat liiton yleiset 

ohjeet, säännöt ja velvoitteet, esimerkiksi liiton toimintaa ohjaavat eettiset ohjeet. 

2. Vaatimukset liittokouluttajana toimivalle 

Liittokouluttajaksi nimettävän tulee täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset: 

● Kennelliiton jäsen 

● Omaa SAGIn voimassa olevan lisenssin (harrastaja / kilpailija; ei syys- tai 

kertalisenssi) 

● On läpäissyt SAGIn valmentajakurssin (taso 3) hyväksytysti tai suorittanut sitä 

ylemmän tason valmentajatutkinnon (VAT, VEAT, LitM) lajinaan agility 

● On toiminnassaan osoittanut SAGI-myönteisyyttä ja sitoutuu SAGIn arvoihin ja 

sääntöihin sekä lajiliiton eettisiin ohjeisiin 

● Hakijalla on puolto liittokouluttajan tehtävään 

○ Samana vuonna SAGIn valmentajakurssin (taso 3) hyväksytyn suorittamisen 

jälkeen ensimmäistä kertaa liittokouluttajan oikeuksia hakevan osalta puollon 

antaa ko. valmentajakurssin vetäjä/-t. Kurssin vetäjä/-t voivat perustellusta 

syystä esittää, ettei valmennuskurssin osallistujalle jatkossa myönnetä 

liittokouluttajaoikeuksia. 

○ Liittokouluttajaoikeuksia uusittaessa tai tauon jälkeen liittokouluttajaoikeutta 

hakevan osalta puollon antaa hakijan lisenssiyhdistys 

○ Erityistapauksissa SAGI voi antaa puollon liittokouluttajaoikeutta hakevalle. 
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● Liittokouluttajaoikeutta uusittaessa tai haettaessa uudelleen tauon jälkeen, hakijan 

tulee esittää suunnitelma tulevan toimintakauden toiminnastaan liittokouluttajana.  

○ Mikäli liittokouluttaja ei ole toiminut missään liittokouluttajan tehtävissä 

edeltävällä kaudella, oikeuksien uusiminen ilman perusteltuja syitä ei ole 

mahdollista.  

○ Tauon jälkeen oikeuksia uusittaessa tulee tehtävään hakevan esittää 

suunnitelma ja lisäksi perustella, miksi hänelle tulisi myöntää oikeudet 

uudelleen.  

● Omaa mahdollisimman monipuolisen ja laajan agilitytoiminnan tuntemuksen. 

● Omaa valmentajakouluttajalta vaadittavan hyvän suullisen ja kirjallisen esitystaidon.  

● On halukas kehittämään itseään ja pystyy omaksumaan uusia asioita. 

SAGI vastaa liittokouluttajien jatko- ja täydennyskoulutuksesta, johon liittokouluttajalla on 

velvollisuus osallistua.  

3. Toiminta ja erilaiset tehtävät 

Liittokouluttaja tekee agilityurheiluun kuuluvaa koulutus-, kehitys-, valmennus- ja 

valistustoimintaa ensijaisesti SAGIn jäsenyhdistysten kanssa. Liittokouluttaja osallistuu 

SAGIn koulutus- ja valmennustoiminnan kehittämiseen. SAGIn tason 2 ja 3 

valmentajakoulutuksen (AVA2 ja AVA3) veto-oikeus on vain liittokouluttajilla. AVA3-kurssin 

järjestämisesta vastaa SAGI. AVA2-moduulien järjestämisestä vastaa pääsääntöisesti seurat 

ja erikoistapauksessa SAGI. AVA1-veto-oikeus on ainoastaan liittokouluttajilla järjestelmän 

jalkauttamisvaiheessa (2021). 

SAGIn hallitus voi SAGIn koulutustoimikunnan esityksestä myöntää liittokouluttajalle 

lisäoikeuksia myös muiden kurssien (koetoimitsijakurssi, ratamestarikurssi) pitämiseen 

liittokouluttajan kouluttautumisen ja osaamisen mukaan. 

Liittokouluttaja pitäytyy liiton kursseja pitäessään kurssisisällössä niin, että vähintään 

materiaaliin määritellyt asiat tulevat käsitellyksi. Kurssien järjestämisessä tulee käyttää 

SAGIn materiaaleja ja oppimisalustaa annettujen ohjeistusten mukaisesti.  

Liittokouluttaja on tilauksesta SAGIn jäsenyhdistysten käytettävissä avustaen koulutukseen 

ja valmennukseen liittyvissä asioissa, esim. kokonaisvaltaisessa yhdistyksen koulutus- ja 

valmennustoiminnan kehittämisessä ja yhdistyksen valmentajien jatkokoulutuksessa. 
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Liittokouluttaja on SAGIn käytettävissä liiton järjestämien koulutusryhmien, esimerkiksi 

maajoukkueen, TopTeamin ja erityisryhmien, valmennuksessa oman osaamisalueensa 

mukaisesti. 

Sitoutumisen liittokouluttajana toimimiseen voi lisäksi osoittaa osallistumalla SAGIn 

valmennusryhmien toimintaan (esim. maajoukkueen, TopTeamin ja eritysryhmien) tai 

osallistumalla agilityn koulutustoimintaan liittyvien sisältöjen tai kirjallisen materiaalin 

tuottamisessa korvausta vastaan.  

Liittokouluttaja raportoi liittokouluttajana toimimisestaan vuosittain SAGIn 

koulutustoimikunnalle toimintakertomuksella (linkki toimintakertomuslomakkeeseen 

julkaistaan viimeistään alkuvuodesta 2021). Toimintakertomus palautetaan toimintaa 

seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. 

4. Kustannukset, korvaukset ja palkkiot 

AVA1 ja AVA2 -kokonaisuuksien osalta kustannuksista vastaa kurssin järjestävä SAGIn 

jäsenyhdistys. Mikäli järjestänä on SAGI, vastaa se myös kurssin kustannuksista. 

AVA3-kurssin järjestämisestä ja kustannuksista vastaa SAGI. Kurssien osallistujilta voidaan 

periä osallistumismaksu. Osallistuja itse vastaa majoitus- ja matkakustannuksista. 

SAGI vastaa liittokouluttajien jatkokoulutukseen liittyvistä kustannuksista. 

Jatkokoulutukseen osallistuva vastaa itse majoitus- ja matkakustannuksista. 

SAGI vahvistaa vuosittain toukokuun loppuun mennessä seuraavan vuoden suositushinnat 

liittokouluttajille. Liittokouluttajana toimiessaan liittokouluttajan tulee noudattaa 

suositushintoja. 

Liittokouluttajan tuntikohtaista suositushintaa laskettaessa perusteena käytetään SAGIn 

vahvistamaa suositushintaa viikonloppukoulutukselle. Suositushinnan lisäksi liittokouluttaja 

voi veloittaa järjestäjältä matkakorvausta enintään Verohallinnon voimassa olevan ohjeen 

mukaisesti. 
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