KARJALAN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT ry
TALKOOVELVOITE
Yhdistys järjestää vuosittain monia erilaisia tapahtumia, kokeita ja talkoita, joilla kerätään
varoja mm. uusiin kalusteisiin sekä jäsenten kouluttamiseen. Yhdistyksellä ei ole palkattuja
työntekijöitä, vaan kaikki sen toiminta on riippuvaista jäsenten aktiivisuudesta.
Toimintamme yhdistyksessä on taloudellista voittoa tavoittelematonta, joten talkootyöt
kohdistuvat aina yhteisen hyvän puoleemme.
Yhdistyksellä on ”velvoite” Suomen palveluskoiraliiton suuntaan, ohessa suora lainaus
palveluskoiraliiton sivuilta:

” Jäsenyhdistykset
Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksiä ovat paikalliset palvelus- ja /tai pelastuskoiratoimintaa harrastavat
yhdistykset sekä kilpailuoikeuden omaavien rotujen rotujärjestöt ja -yhdistykset.
Jäsenyhdistykset huolehtivat paikallisesti koirien koulutus- ja koetoiminnan ylläpitämisestä, järjestämällä
jäsenistölleen koirien koulutustilaisuuksia, harjoituksia sekä kokeita ja kilpailuja. Vain liiton jäsenyhdistykset
saavat järjestää palvelus- ja pelastuskoirakokeita ja -kursseja.”

Koulutusten- ja koetoiminnan ylläpitämisen takaamiseksi tarvitsemme aktiiveja vetämään
harjoituksia ja kursseja sekä järjestämään kokeita ja tapahtumia. Tapahtumilla seura saa
varoja ja varoilla saamme pidettyä kentät liki ympäri vuoden treeni kuntoisina (mm.
sähköt, esteet, nurmikot, kivituhkat ja lumenluonti yms.) sekä pystymme lähettämään
jäseniä koulutuksiin ja kokeisiin (Kaupunkiottelu ja SM-kisat) yms.
Kouluttajien palkitseminen
Viikoittaisten kentällä tapahtuvien koulutusten (toko, pk-tottelevaisuus yms.) vetäjiä tai
vähintään neljän kerran kurssin vetäjät palkitsemme lähettämällä seuran omiin tai seuran
ulkopuolisiin koulutuksiin tai järjestämällä vetäjille koulutusta omalle kentälle.
Maastolaji -ryhmien vetäjät, jotka vetävät viikoittain treenejä, ovat oikeutettuja hakemaan
kilometrikorvauksia matkalaskulla kulloinkin voimassa olevan matkustussäännön
mukaisesti. Kouluttaja on oikeutettu hakemaan kilometrikorvaukksimissasia maan 150
euroa/vuosi, summa päätetään hallituksen toimesta vuosittain. Matkalaskut toimitettava
rahastonhoitajalle 4 kuukauden sykleissä, jotta kulut jakautuvat tasaisesti - kauden
viimeinen matkalasku toimitettava joulukuun puoleen väliin mennessä.
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Kokeissa ja tapahtumissa työskentely
Tavoitteena on, että jokainen yhdistyksen maastolajiryhmissä treenaava / viikoittaisissa
koulutuksissa (toko/tottis) käyvä talkoilisi vähintään yhdessä yhdistyksen järjestämässä
kokeessa tai tapahtumassa.
Maastolajiryhmissä treenaavat henkilöt huolehtivat lisäksi kentän nurmikon leikkaamisesta
kiertävillä vuoroilla, jotka kenttävastaava jakaa kauden alussa.
Ratamestarit ovat oikeutettuja hakemaan kilometrikorvauksia hakuratojen/jälkien
suunniteluiden ennakkotöistä voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Kenttä
Kenttävastaava on oikeutettu hakemaan kilometrikorvauksia, kentän kunnossapidosta
aiheutuvista kilometreistä (bensan tai muiden tarvikkeiden haut ja ruohonleikkureiden
huolto tms), matkalaskulla kulloinkin voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.
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