SPL Kuopio ry
Johtokunnan kokous
4.6.2016 klo 17.30
Alaosaston majalla
Läsnä:

PÖYTÄKIRJA

Kari Sihvola vara pj
Anni Puurunen, sihteeri
Tuula Kinnunen
Juho Järvinen
Teo Lintula (puhelimitse)

Poissa:

Niina Elomäki

1. Jäsenhakemukset ja eronneeksi todetut jäsenet
a. Päätös What’s Up. Riitta Leppiniemi, suositeltu muita seuroja johtuen alaosaston
tarjonnasta, joka ei täytä hakemuksesta ilmenneitä tarpeita.
b. Päätös WU. Kaisa Jalkanen. Hyväksytty jäseneksi
c. Päätös WU. Arto Kantanen, hyväksytty. Riitta Lepistö, hyväksytty jäseneksi.
d. Päätös WU. Mari Ylönen, hyväksytty jäseneksi.
e. Jäsenmaksun maksamatta jättäneet, seuraavat jäsenet todetaan eronneiksi: Marja-Liisa
Rosenberg, Juha Rytkönen, Antti Kuittinen sekä Tuuli Ritola.
2. Leikityspäivä FMBB:n tueksi. Järjestäjinä Ville ja Joonas M.
a. Päätös WU. Ao ei toimi järjestäjänä. Tuetaan tapahtumaa antamalla kenttä/tilat ilmaiseksi
käyttöön, mainontaa ao sivuilla ja tukea henkilöresursseina järjestelyihin.
3. Koetoimitsija kurssi, pk-kokeet
a. Päätös WU. Puolletaan Raija Tikkasen osallistumista ja korvataan osallistumismaksu 40€
b. Päätös WU. Puolletaan Tanja Lehdon osallistumista ja korvataan osallistumismaksu 40€.
4. Kirjanpito-ohjelman hankinta.
a. Päätös WU. Hankitaan alaosastolle Reijan esityksestä Narvasoft:n kirjanpito-ohjelma. Reija
hoitaa hankinnan.
5. BH-koe 15.4.2018
a. Päätös WU. Lumitilanteesta johtuen alaosaston kenttä on bh-kokeen kannalta
haasteellinen. Juha esityksestä siirretään kenttä osio pidettäväksi Viiksi hallissa. Juhan
ryhmä luovuttaa vuoronsa ja sen lisäksi yksi ylimääräinen tunti. Kustannukset 60€
maksetaan Annille, joka maksaa vuokran treeniryhmän vuokran maksun yhteydessä.
b. Kokeeseen osallistui viisi (5) koiraa. Tuomarina toimi Juha Puurunen.
6. Match Show järjestelyjen tilanne
a. Varsinainen vetovastuu Taru Lipposella. Anni avustaa vetovastuussa.
b. Paikaksi varattu Atrian entiset piha-alueet, tapahtuma järjestetään ke 1.8.2018
c. Perustettu FB ryhmä talkoolaisille
d. Järjestelyt etenee suunnitellusti
7. 10.6 kokeen järjestelyjen tilanne
a. Tuomari Esa Koivulahti
b. Kokeenjohtaja Raija Tikkanen
c. Jäljentekijät Kari Sihvola, Reija Sihvola, Juha Puurunen ja Raija Tikkanen
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d. Kanttiini ja kenttähenkilöt kunnossa
e. Kokeeseen ilmoittautunut 6 koirakkoa
f. Tilattu kokeeseen noutokapula sarja sekä jälkiesineitä.
Jälkikoe
Koe pidettiin 26.5. Järjestelyistä huolehti Tanja Lehto (kannatusjäsen). Kokeen tuomarina
Markku Korhonen. Kokeeseen osallistui neljä (4) koiraa. Koetta varten ostettu 650 g
noutokapula.
AD-koe
Koe pidettiin 7.5.2018. Kokeen tuomarina toimi Jari Kokkonen. Kokeeseen osallistui 8 koiraa.
Kentän vuokrasopimus
a. Nykyinen vuokrasopimus voimassa viisi (5) vuotta
b. Selvitetään jatkoa vuokrasopimuksen jatkamiselle
Talkoot
a. Talkoot järjestetään la 30.6.2018 alkaen klo 11.00
b. Talkoiden tarkoitus siistiä majan ympäristö puskista, rojuista sekä hakettaa piilojen
ympäristö heinittymiseltä. Samalla tehdään lapsille oma leikkipaikka.
c. Talkoolaisille hommataan pientä purtavaa majalle
Majan jätehuolto
a. Sopimus tehty. Jäteasia tullut Jätekukolta. Kesäaikaan tyhjennykset 4 viikon välein,
talviaikaan 8 viikon välein. Tarvittaessa tyhjennyskertoja lisätään. Kustannukset noilla
tyhjennyskerroilla n 100€ per vuosi.
Pentukurssin palaute
a. Kurssille osallistui 6 koirakkoa
b. Kurssilaisista saatiin uusia innokkaita jäseniä, jotka perustivat myös oman tottis-ryhmän
Arki/Bh tottis ryhmä, vuoro kentälle.
a. Pentukurssin osallistujien keskenään perustama ryhmä, joka on toiminut alaosaston
nimellä ja koostuu käytännössä kokonaan alaosaston jäsenistä, on harjoitellut Sorsasalon
parkkipaikalla. Ryhmä saa oman vuoron alaosaston kentälle. Mikäli vuoroa ei käytetä
aktiivisesti, vuoro perutaan. Tämä ryhmä samalla avoin kaikille alaosastolaisille
tottelevaisuuden tekemiseen.
GDPR, toimet jäsenrekisterin suhteen
a. Juha laatii tiedotteen, ja se toimitetaan sähköpostilla jäsenille. Toimitettu FB ryhmässä.
Toijalan Koirakerhon anomus kentän vuokrauksesta.
a. Pääasiassa alaosaston jäsenet, joilla ohjauksessa muu kuin saksanpaimenkoira, järjestää
suojelukokeen. Kokeen virallisena järjestäjänä toimii Toijalan koirakerho. Järjestäjät on
anoneet alaosaston kenttää käyttöönsä, sekä myös lupaa lainata esteitä, kapuloita ja
mikrosirunlukijaa. WU päätös: Hyväksyttiin anomus. Kentän käytöstä veloitetaan normaali
tunivuokra. Sari Ruotsalainen vastaa tapahtumassa lainassa olevista välineistä.
Suojelulisenssi hakemus
Maalimies Teo Lintula puoltaa Jarmo Sutiselta tullutta suojelulisenssi hakemusta.
Päätös: johtokunta puoltaa Jarmo Sutisen suojelulisenssiä.
Saapuneet postit
Eroilmoitus alaosaston puheenjohtajalta (LIITE)
Kennelliiton julkaisut (MAJALLA)
Kennelpiirin tiedotus lehti (MAJALLA)
Uuden puheenjohtajan valinta

Johtokunta kutsuu koolle ylimääräisen yleiskokouksen la 30.6.2018 klo 9.00. Paikkana
alaosaston maja. Tiedotteet SPL alaosastot tiedottaa palstalle sekä alaosaton omat www
sivut ja fb ryhmään.
Varapuheenjohtaja Kari Sihvola hoitaa pj tehtäviä ylimääräiseen yleiskokoukseen asti.
20. Muut asiat
Keskusteltiin kentän vuokraamisesta ja tarkennetaan ohjeeseen lause vuokrausaikaan
kohtaan ”alkavalta tunnilta 10 e/h”.
21. Seuraava kokous la 30.6. alaosaston majalla
22. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

