TALKOOHYVITYSOHJESÄÄNTÖ

1. YLEISTÄ
UKH ry hyvittää vuosittain jäsenten tekemät talkootyöt tämän ohjeen mukaisesti.
Muutokset ohjeeseen tekee vuosikokous hallituksen esityksestä.
Tämä ohje ei muuta olemassa olevia käytäntöjä, vaan tulee niiden lisäksi.
Osallistumismaksuja ei voi suorittaa osittain talkootyötunneilla ja osittain rahalla.
Jäsenen tulee ilmoittaa järjestäjälle suorittavansa kokeen tai tapahtuman
osallistumismaksun talkootunneilla.
2. TALKOOTUNTIEN KERTYMINEN
2.1 Hyväksi luettavia talkootunteja:
- vuosikokoukseen, hallituksen kokoukseen tai UKH:n näyttelytoimikunnan kokoukseen
osallistuminen
- vesi- ja jälkityökokeen järjestäminen
- KAER-kokeen järjestäminen
- osallistuminen em. kokeisiin ylituomarina, maasto-oppaana, ampujana tai muuna
hallituksen hyväksymänä toimihenkilönä, esim. vesi- ja jälkityökokeessa
linnunheittäjänä.
- kaikkien rotujen näyttelytoimikuntaan osallistuminen hallituksen valitsemana jäsenenä
- UKH:n hallituksen hyväksymänä muiden tapahtumien järjestäminen tai järjestelyihin
osallistuminen (esim. kokousjärjestelyiden hoitaminen, toimintasuunnitelmaan kirjatun
tapahtuman järjestäminen sekä UKH:n toimihenkilön tehtävien hoitaminen)
2.2. Talkootuntien ilmoittaminen
Talkootyöt ilmoitetaan UKH ry:n sihteerille tai tiedostoa ylläpitävälle henkilölle
sähköpostilla.
-

KAER M ja F koetoimitsija / koetuomari
8h
KAER M ja F muu toimihenkilö
6h
osallistuminen vuosikokoukseen
4h
hallituksen kokous ja muut operatiiviset kokoukset
2h
vesi- ja jälkityö, koetoimitsija / koetuomari
6h
vesi- ja jälkityökokeessa muu toimihenkilö
4h
kaikkien rotujen näyttelytoimikunnan jäsen
20 h
UKH:n puheenjohtaja
20 h
UKH:n rahastonhoitaja
20 h
UKH:n sihteeri
20 h
UKH:n jäsensihteeri
20 h
webmaster
20 h
kesäpäivien tapahtuman vetäjä
4h
toko-ohjaaja, ammunnan valvoja yms. toimihenkilöt
3h
Tuusula Summer Show tehtyjen tuntien perusteella ilmoitusten mukaan
muita talkootunteja hallituksen erikseen hyväksymällä tavalla

2.3 talkootunti-ilmoitusten käsittely
Tunnit ilmoitetaan rekisterin pitäjälle, joka kirjaa ne rekisteriin. Kirjatut tunnit ovat
hyödynnettävissä heti kun tarvittava tuntimäärä täyttyy. Hallituksella on oikeus hylätä
tarpeettomaksi katsomansa talkootunti-ilmoitukset.
Jäsenen velvollisuus on huolehtia omista talkootyötuntimääristään. Hallitus ilmoittaa
mahdolliset poikkeamat.

3. HYVÄKSYTTYJEN TALKOOTUNTIEN HYVITTÄMINEN
3.1 Kokeet
Jäsen voi osallistua veloituksetta ilmoittamiensa hallituksen hyväksymien talkootuntien
perusteella UKH ry:n järjestämiin vesi- ja jälkityökokeisiin tai KAER-kokeisiin koeluokasta
riippumatta seuraavasti:
-

Vesi- ja jälkityökoe
KAER-koe

10 h
20 h

Kokeisiin ilmoittaudutaan koeilmoituksen määrittelemällä tavalla.
Talkootuntihyvitykset oikeuttavat vain UKH:n järjestämien kokeiden koemaksuun.
3.2 Muut tapahtumat
Kertyneitä talkootunteja on mahdollista käyttää myös UKH ry:n järjestämien muiden
tapahtumien osallistumismaksuihin. UKH ry:n hallitus määrittää tapauskohtaisesti
osallistumismaksusta käyvän talkootuntimäärän.
-

Koulutustilaisuus
Kesäpäivät – koko viikonloppu
Kesäpäivät – yksi päivä

20 h
20 h
10 h

3.3 Hyväksyttyjen talkootuntien siirtäminen toiselle jäsenelle
Talkootunnit ovat henkilökohtaisia. Kukin jäsen voi ilmoittaa ainoastaan omat
talkootuntinsa. Talkootunteja ei voi siirtää toiselle jäsenelle tai perheenjäsenelle, eikä
niillä voi maksaa toisen jäsenen tai perheenjäsenen osallistumismaksuja.
3.4 Osallistumisen peruminen hyväksytyillä talkootyötunneilla maksettuun kokeeseen tai
muuhun tapahtumaan
Hyväksytyillä talkootunneilla maksettua ja ilman eläinlääkärin/lääkärintodistusta peruttua
osallistumista kokeeseen tai muuhun tapahtumaan käsitellään kuten rahalla maksettua.
Tunteja ei palauteta mikäli osallistuminen on peruttu ilman
eläinlääkärin/lääkärintodistusta.
4

HYVÄKSYTTYJEN TALKOOTUNTIEN SIIRTYMINEN SEURAAVILLE VUOSILLE
Mikäli kaikkia talkootunteja ei käytetä kuluvan toimintavuoden aikana tai talkootunteja ei
kerry riittävästi maksujen maksamiseen, jäljelle jääneet hyväksytyt talkootunnit säilyvät
käytettäväksi seuraaville vuosille.

5

HYVÄKSYTTYJEN TALKOOTUNTIEN RAUKEAMINEN
Hyväksytyt talkootunnit raukeavat UKH ry:n jäsenyyden päättyessä tai jäsenen jättäessä
jäsenmaksunsa maksamatta.

6

HYVÄKSYTTYJEN TALKOOTUNTIEN VAIHTAMINEN RAHAKSI
Hyväsyttyjä talkootunteja ei voi vaihtaa rahaksi, eikä niitä voi käyttää jäsenmaksujen
maksuun.

