
 

* Omatoimiryhmä on säännöllisen kenttävarauksen tehnyt ryhmä, joka treenaa Levek ry:n kentällä tai Levekin 
tukemalla hallivuorolla, mutta ilman nimettyä kouluttajaa. ** Kausi = kesäkausi tai talvikausi. 

 

MONTAKO TUNTIA MINUN TULISI TALKOILLA? 

Jos liityit jäseneksi 1.8. jälkeen, talkootuntiesi määrä harkitaan tapauskohtaisesti. Muussa tapauksessa 
talkootuntien hahmottamisessa auttaa alla oleva kaavio. 

 

Oletko kouluttaja, hallituksen jäsen 
tai muu vastuuhenkilö?

KYLLÄ

Ole huoletta! Talkoosi 
tulevat hoidettua 

luottamustehtävissäsi!

EN Onko sinulla 
kentän avainta?

KYLLÄ

Talkoovelvoite 
avaimesta on 

5h/vuosi, lisäksi 
talkoovelvoitteet 

mahdollisista 
ryhmäpaikoista.

EI

Treenaatko ohjatussa ryhmässä 
(Kursseja ei lasketa!) tai 
omatoimiryhmässä* ?

KYLLÄ

Talkoovelvoite ensimmäisestä 
ohjatusta ryhmästä on 10 h, toisesta ja 
kolmannesta sekä omatoimiryhmistä* 

5h/ryhmäpaikka/kausi**. 
Talkoovelvoite on kuitenkin 

enintään 20 h/vuosi. 

EN

Sinulla ei ole talkoovelvoitetta. 
Mutta huomioithan, että joihinkin 

koulutuksiin ilmoittautuessasi, 
talkoilleet ovat etusijalla.



 

* Omatoimiryhmä on säännöllisen kenttävarauksen tehnyt ryhmä, joka treenaa Levek ry:n kentällä tai Levekin 
tukemalla hallivuorolla, mutta ilman nimettyä kouluttajaa. ** Kausi = kesäkausi tai talvikausi. 

Esimerkki 1 

Liisillä on kentän avain ja hän käy treenaamassa Levekin kentällä omatoimisesti, kun kentällä on tilaa. Kesällä hän 
kävi Jepen kanssa agilityn alkeiskurssin ja talvikaudella treenaa Jepen ja Mustin kanssa omatoimiryhmässä Levekin 
vuorolla hallissa tokoa. 

Liisin talkootunnit: Avain = 5h, Kurssipaikka = 0h, Kaksi omatoimiryhmäpaikkaa = 5+5h. YHTEENSÄ 15h. 

 

Esimerkki 2 

Juhani treenaa Levekin porukassa Onnin kanssa hakua ja osallistuu tiistaisin PK-porukan omatoimisiin 
kenttätreeneihin Levekin kentällä. Lisäksi hänellä on kentän avain. 

Juhanin talkootunnit: PK omatoimitreenit kentällä varatulla vuorolla 5h + kentän avain 5h. YHTEENSÄ 10h. 

 

Esimerkki 3 

Liisi alkaa käydä Jepen kanssa kesäkaudella ohjatuissa agility-treeneissä ja Mustin kanssa ohjatuissa tokotreeneissä. 
Talvikaudelle kummallekin koiralle on omatoimitreenipaikka Levekin hallivuorolla. 

Liisin talkootunnit: 1. ohjattu treenipaikka 10h + toinen ohjattu treenipaikka 5h + kaksi omatoimiryhmäpaikkaa 
5+5h. YHTEENSÄ 20h. 

 

Esimerkki 4 

Pirkko treenaa Murren kanssa kesällä ja talven hallikaudella agilityä ohjatuissa ryhmissä. 

Pirkon talkootunnit: Ohjattu treenipaikka kesäkaudella 10h + ohjattu treenipaikka talvikaudella 10h. YHTEENSÄ 
20h. 

 

Esimerkki 5 

Seuraavana vuonna Pirkko jatkaa ohjatussa ryhmässä agilityä Murren kanssa kesäkaudella, mutta hallikaudella 
talvella he treenaavat omatoimisesti ilman ohjausta Levek:n kenttävuorolla. 

Pirkon talkootunnit: Ohjattu treenipaikka kesäkaudella 10h + omatoimiryhmäpaikka talvikaudella 5h. YHTEENSÄ 
15h. 

 

Esimerkki 6 

Ellu on seuran jäsen, mutta ei harrasta tällä hetkellä koirien kanssa ohjatuissa ryhmissä eikä käytä seuran tiloja tai 
maastoja omatoimisestikaan. Hän nauttii kuitenkin mukavasta ja yhteisöllisestä tekemisestä ja toimii seuran 

hyväksi talkoillen monta tuntia!   


