TALKOOREKISTERIN KÄYTTÖOHJE
1. KIRJAUTUMINEN JA TILIN LUOMINEN
a. Kirjautuminen Talkoorekisteriin tapahtuu osoitteessa www.talkoorekisteri.fi. Käyttämiseen
vaaditaan tili. Tili voidaan luoda Googlen tunnuksilla, jolloin palveluun ei tarvitse keksiä
omaa salasanaa, koska kirjautuminen tapahtuu Google-tilin salasanalla. Talkoorekisteri ei
saa tietää Google-tilisi salasanaa. Tili voidaan luoda myös toisella tapaa, jolloin
kirjautuminen tapahtuu sähköpostiosoitteella ja salasanalla. Paina tällöin ’Luo tili’ ja seuraa
ohjeita.
b. Liity Nuorisoleiri-talkooryhmään painamalla Talkooryhmät-painiketta. Kirjoita liittymiskoodi
’NuLe2021’ sille varattuun kohtaan ja klikkaa ’Liity’. Tämän jälkeen palaa etusivulle, josta
pääset talkooryhmään klikkaamalla Nuorisoleirin logoa.
c. Viimeistele talkooryhmään liittyminen täyttämällä omat tiedot kohtaan ’Talkooryhmän
vaatimat lisätiedot.’ Lisätietoihin tulee tallentaa puhelinnumero, t-paidan koko,
mahdolliset ruoka-aineallergiat sekä joukkueesi mihin kuulut (valittavana myös kohta En
kuulu mihinkään seuraan).
d. Tämän jälkeen voit tarkastella ja varata talkootehtäviä.
2. TALKOOTEHTÄVIEN JA -VUOROJEN SELAUS
a. Talkoovuoroja voidaan etsiä sekä Talkoopaikkojen että Talkootehtävien perusteella.
’Talkoopaikat’-sivulla vuoroja selataan paikkakohtaisesti ja ’Talkootehtävät’-sivulla
tehtäväkohtaisesti. Voit esimerkiksi katsoa mitä vuoroja on tarjolla Hatsalan koululla tai
missä kaikkialla on majoitusvalvojan tehtäviä.
b. Talkootehtävän lisätiedot saa avattua tehtävää klikkaamalla.
c. Talkoovuoroja lisätään leirin järjestelyjen edetessä kevään ja alkukesän aikana.
3. TALKOOVUOROLLE LIITTYMINEN
a. Talkoovuoron lisätietojen avaamisen jälkeen käyttäjällä on vain yksi toiminto talkoovuorolle osallistuminen. Tämä tapahtuu painamalla Osallistu-nappia. Talkooryhmästä
riippuen osallistuminen voi olla sitova. Päällekkäisille talkoovuoroille osallistuminen ei ole
mahdollista. Peräkkäiset talkoovuorot eivät onnistu, mikäli talkootehtävä ei ole samassa
talkoopaikassa. Voit osallistua talkoovuorolle eri talkoopaikassa puolen tunnin siirtymäajan
jälkeen.
b. Esimerkki: Käyttäjä osallistuu talkoovuorolle Hatsalan koululla kahdesta kuuteen. Käyttäjä
ei voi osallistua Ahmon koululla kuudelta alkavalle talkoovuorolle. Käyttäjä voi kuitenkin
osallistua kuudelta alkavalle vuorolle Hatsalan koululla.

4. LISÄTOIMINNOT
a. Etusivulta näet talkoovuorot, joihin olet ilmoittautunut. Etusivulta voit myös lähettää
sähköpostiosoitteeseesi koonti talkoovuoroista, joihin olet osallistumassa. Muistutus
osallistumisesta lähetetään käyttäjälle 24 tuntia ennen talkoovuoron alkamista.
b. Tiedostot-sivulta löytyvät talkooryhmän ylläpitäjien jakamat tiedostot.
5. MAHDOLLISET VIRHEET
a. Talkoorekisteri on vielä kehitysvaiheessa ja laajasta testaamisesta huolimatta virheitä
saattaa esiintyä. Mikäli törmäät virheeseen tai joku asia ei toimi odotetulla tavalla,
ilmoittaisitko siitä sähköpostilla info@talkoorekisteri.fi. Samasta sähköpostiosoitteesta saa
myös käytön tukea.
Jokaiseen tehtävään annetaan perehdytys ennen tapahtumaa erikseen ilmoitettavana ajankohtana.
Tehdään yhdessä ensi kesän tapahtumasta mieleenpainuva niin meille järjestäjille kuin
tapahtumaan osallistujille! Kiitos jo etukäteen työstäsi tapahtuman onnistumisen eteen!
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