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JANKK:N RYHMÄPAIKKOJEN HAKUMENETTELY  
 

1. YLEISTÄ 

Ryhmiin voivat hakea kaikki JANKK:n jäsenet, joiden erääntyneet laskut on maksettu tai 

poikkeustapauksissa laskuille on sovittu maksuohjelma rahastonhoitajan kanssa ja 

maksuohjelmaa on noudatettu. 

2. RYHMÄÄN VOIDAAN VALITA 

Jäsen, joka on hakuaikaa edeltävänä keräyskautena suorittanut talkootehtäviä vähintään 10 

h/hakemansa ryhmäpaikka kohdan TALKOOTUNTIEN KERTYMINEN mukaisesti 

Poikkeukset: 

Ryhmään voidaan valita uusi Jäsen (jäsen, joka on liittynyt enintään neljä kuukautta ennen 

haun kohteena olevan kauden alkua JANKK:n jäseneksi) jolla talkookertymä ei ole kokonaan 

tai osittain suoritettuna. Ensisijaisesti ryhmäpaikat täytetään talkootuntimäärän mukaan ja 

jos ryhmiin jää tilaa, voidaan uusia jäseniä sinne sijoittaa. 

 

3. TALKOOTUNTIEN KERTYMINEN 

 Kouluttaja 
ryhmän kouluttamiseen käytetty aika 1:1.  Yksi kouluttaja/yksi ryhmä, paitsi agilityn ja rally-
tokon alkeisryhmät, joissa voi olla kaksi koulutusohjaajaa/ryhmä ja kumpikin saa kirjata 
tunnit 1:1.  Mikäli kouluttaja itse haluaa jakaa ryhmän ohjausvastuun toisen kouluttajan 
kanssa, sopivat he keskenään tuntien jakamisesta 
 
Toimiminen kilpailuissa tai tapahtumissa toimihenkilötehtävissä 
Kilpailupaikalle tai tapahtumaan saapumisesta (vastaavan toimitsijan määrittelemänä 
ajankohtana) aina tehtävän/tehtävien hoitamisen vaatiman ajan loppuun saakka. 
 
Jäsenen talkootunneiksi lasketaan hänen itse tai hänen hankkimansa henkilön/henkilöiden 
tekemät tunnit. 
 
Hallinnon toimihenkilö (ei merkitse tuntejaan talkookirjaan. Hallitus huolehtii, että 
toimihenkilötunnit tulevat mukaan talkooseurantaan) 
Hallitus vahvistaa sekä ilmoittaa voimassa olevat tuntimäärät/tehtävä. 
 
 Mikäli tehtävän hoitaminen vaatii huomattavasti enemmän aikaa, ylimenevät tunnit voi 
merkitä erikseen talkookirjaan. 
 
Leipominen 
Leipomisella kerhon tapahtumiin on mahdollisuus hankkia talkootunteja. Leipominen 2 
tuntia /leipomuserä (esim. uunipellillinen, kakku, jne). Tuntien huomioisen edellytyksen on 
että tehtävän suorittaja kustantaa itse tarvikkeiden hankinnan ja toimittaa leivonnaiset 
tapahtumapaikalle tai kerhon kylmäsäilytystiloihin joko ennakkoon tai tapahtumapäivänä.   
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Leipomista koskeva rajoitus: ryhmäpaikkaan oikeuttavista tunneista vähintään puolet 
tulee hankkia kilpailujen sekä tapahtumien toimihenkilötehtävissä tai muissa talkoissa. 
Loput tunnit voi suorittaa leipomisella. 
 

3.1 Kertyneiden talkootuntien seuranta 

Talkootunnit merkitään asianmukaisesti talkookirjaan oikealle kaudelle.  

http://www.janakkalankoirakerho.net/jasen2/talkookirja/ 

Mikäli tehtävän on hoitanut toinen henkilö toisen puolesta, talkookirjaan merkitään 
nimitiedon kohdalle se henkilö, jonka hyväksi talkoot halutaan laskettavan ja lisätietoihin, 
kuka todellisuudessa tehtävän hoiti.  
 
Poikkeukset: 
Hallinnon toimihenkilöt eivät kirjaa toimihenkilötehtävistä syntyneitä tunteja talkookirjaan. 
 

4. HARJOITUSKAUDET JA HAKUAJAT 

Kaudet muodostuvat 1.1.2017 alkaen neljän kuukauden pituisista jaksoista. Talkootuntien 
keräysjakso päättyy kaksi kuukautta ennen seuraavan kauden alkamista. 
 

Kausi Harjoituskauden 
kesto 

Hakuaika kaudelle Talkootunnit 
huomioidaan ajalta  

Tunnit 

1/2017 1.1. - 30.4.2017 1.12.  – 10.12.2016 1.5.2016  –  31.10.2016 15 

2/2017 1.5. - 30.8.2017 1.4. – 10.4.2017 1.11.2016  –  28.2.2017 10 

3/2017 1.9. - 31.12.2017 1.8. – 10.8.2017 1.3.2017  –  30.6.2017 10 

1/2018 1.1. - 30.4.2018 1.12. – 10.12.2017 1.7.2017  - 31.10.2017 10 

 

Tehtyjen tuntien siirto kaudelta toiselle ei ole mahdollista, koska tapahtumia järjestetään 

suhteellisen tasaisesti ympäri vuoden. Kaikkiin tapahtumiin tarvitaan tehtävien hoitajia.  

 

5. RYHMÄPAIKKOJEN JAKAMINEN 

Ryhmäpaikan jakamisen edellytykset on kuvattu kohdassa 1 ja 2.  
 
Koulutusryhmien lukumäärä vaihtelee kouluttaja- ja tilatilanteesta riippuen. Pyrimme siihen, 
että kaikille halukkaille löytyy ryhmäpaikka, aina se ei välttämättä ole mahdollista. Omalla 
talkooaktiivisuudella voi vaikuttaa ryhmäpaikan varmistumiseen. Mitä enemmän on tunteja, 
sitä parempi mahdollisuus on sijoittua haluamaansa ryhmään. 
 
Ryhmäpaikkojen jakamisessa pyritään huomioimaan hakijoiden ensisijaiset sekä toissijaiset 
toiveet. Hakijat järjestetään ryhmiin toiveiden ja suoritettujen talkootuntien mukaan. 
Sijoitusjärjestys tehdään tehtyjen talkootuntien mukaan. Mikäli henkilö hakee useampaan 
ryhmään, ottaa ryhmäkoordinaattori häneen yhteyttä ja tarkentaa hakutoiveen sekä 
sijoitustilanteen. Ryhmäkoordinaattori keskustelee hakijan kanssa siitä miten sijoitus 
tehdään (talkootunnit eivät välttämättä anna sijoitusta kaikkiin hakutoiveiden mukaisiin 
ryhmiin) 
 

http://www.janakkalankoirakerho.net/jasen2/talkookirja/
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Mikäli hakija ei pääse haluamaansa ryhmään/ryhmiin, sijoitetaan hänet mahdollisuuksien 
mukaan korvaavaan ryhmään. 
 

6. ESTE YHDISTYKSEN TOIMINTAAN OSALLISTUMISELLE  

Mikäli jäsen on tilapäisesti estynyt osallistumasta yhdistyksen toimintaan, esim. sairauden, 

opiskelun ja opiskeluaikana toisella paikkakunnalla asumisen vuoksi (väh. 100 km:n päässä), 

tai muun hallituksen erikseen hyväksymän syyn vuoksi, voidaan ryhmäpaikan myöntämisessä 

tehdä hallituksen päätöksellä poikkeus.  

Kaikissa poikkeustilanteista pyydetään toimittamaan hallitukselle selvitys ennen hakuajan 

päättymistä. Selvityksessä tulee mainita seuraavat asiat: 

- syy poikkeukselliselle tilanteelle 

- kuvaus pyynnöstä/ehdotuksesta 

- selvitys tehtyjen talkootuntien määrästä 


