
TAMPEREEN VETOKOIRASEURA RY 

TALKOOVELVOITTEET NIIHAMAN KENTÄN AVAIMEN SÄILYTTÄMISEKSI, Päätös on 
tehty hallituksen kokouksessa 25.2.2016

Kun Niihaman palveluskoirakenttä on päätetty aikoinaan aidata ja lukita, niin samalla sen aikainen 
hallitus päätti, että kentän avaimen käyttöoikeus edellyttää talkootyötä avaimen saamiseksi/ 
käyttöoikeuden pitämiseksi. Nyt 2016 hallitus on päivittänyt päätöstä siitä, kuinka talkoovelvoite 
täytetään ja otetaan käyttöön. 

Järjestettävän tapahtuman vastuuhenkilö ilmoittaa pisteet keskitetysti avainvastaavalle, joka 
ylläpitää talkoopistetaulukkoa. Pisteet kerätään kalenterivuosittain ja lasketaan yhteen joka vuoden 
lopussa, jolloin tarkistetaan säilyykö oikeus kentän avaimeen seuraavallekin vuodelle. Jos joku 
avaimen haltija ei sitoudu tähän/pisteet eivät tule täyteen, niin avain palautetaan Tavesille ja 
maksettu pantti palautetaan. 

Kun uusi jäsen haluaa avaimen kentälle, niin ensiksi on täytettävä talkoovelvoite. Tämän jälkeen 
kyseinen henkilö tekee anomuksen hallitukselle, joka päättää avainoikeudesta. 

Säännöt avaimen säilyttämiseksi ovat: 

- Joka vuosi (kalenterivuosittain) tulee kerätä neljä talkoopistettä, että avainoikeus säilyy. 
Yksi piste = 1 talkookerta Tavesin järjestämissä talkoissa/tapahtumissa. Edellytys on, että 
henkilö ilmoittautuu ko. tapahtumaan etukäteen ja on myös tapahtumassa töissä. 

- Kouluttajana kentällä, ns. viikkokoulutus: 1 piste / kerta. 
- Kouluttajana kurssilla; tottis, jälki, peltojälki, haku, esine, ek, toko, suojelu, leikki, viesti, 

tms. vastaava: 1 piste/koulutuskerta.
- Vastuutehtäviä (puheenjohtaja, sihteeri, koulutusvastaava, kenttävastaava, koesihteeri, 

tiedottaja, jäsensihteeri, kilpailuavustaja ja hiihtoyhteyshenkilö) hoitaville 4 pistettä/vuosi.
- Koetalkoilu/kouluttaminen/talkoot 1 piste/kerta. Tämä koskee esimerkiksi kokeiden 

valmistelupäiviä, jolloin 1 piste per päivä/ilta
- Aktiivinen koulutusryhmän vetäjä: haku, jälki, viesti, ek, suojelu tms, 4 pistettä/vuosi.
- Töissä kokeessa, tehtävästä riippumatta: 1 piste/kerta. 
- Talkoot; kentän kunnostus, Koivumäen kunnostustalkoot tai muut seuran järjestämät 

talkoot, nurmikon leikkaus Koivumäessä tai Niihamassa; 1 piste/kerta. 
- Toimikunnan jäsen: 1 piste/vuosi. Huom. Jos tehtävästä saa jo muun rahallisen korvauksen, 

niin pisteitä ei kerry. 
- Jos joku tapahtuma/talkootyö puuttuu tässä taulukosta, niin siitä tehdään hallitukselle esitys 

ja hallitus tekee päätöksen, tuleeko tästä asiasta pisteitä vai ei. Jos tässä taulukossa on muuta
epäselvyyttä, niin sama asia kuten edellä. 

- Talkoopisteet ilmoitetaan sähköpostilla Satu Similälle satu.k.simila[at]gmail.com. 
Tapahtuman vastuuhenkilö ilmoittaa talkoopisteet ja nimet.


