
Aika 27.1.2021 klo 19

Paikka Etäkokous

Läsnä Teija Pesonen
Susanna Tiilikainen
Tuula Kinnunen
Oona Edelberg
Taru Lipponen
Joonas Mäkelä

Poissa Jari Kokkonen

Pöytäkirja

Kokouksen avaaminen1.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:05

Puheenjohtaja Teija Pesonen○
Varapuheenjohtaja Tuula Kinnunen○
Sihteeri Oona Edelberg○
Jäsenasiat Taru Lipponen○
Kenttävastaava Susanna Tiilikainen○
Johtokunnan muut jäsenet: Jari Kokkonen ja Joonas Mäkelä○

Keskusteltiin mahdollisista tarpeellisista lisävastuualueista ja todettiin, että ei ole tarpeen kirkastaa lisävastuita. Toiminnassa suositaan vastuunjaon periaatetta, yhdessä tehden.

Johtokunnan järjestäytyminen2.

Koulutukset3.

Pentukurssi
Oona Edelberg on lupautunut pitämään pentukurssin edellisen vuoden tapaan, ajankohta loppukevät kun kenttä on käyttökunnossa. Tarkempi kurssin ajankohta sovitaan lähempänä. Susanna auttaa 
järjestelyissä.

Jälki- ja tottelevaisuuskoulutukset
Toimintasuunnitelman mukaisesti selvitetään koulutustarpeita jäsenistöltä. Koulutuksissa halutaan hyödyntää myös alaosaston omaa, sisäistä osaamista.

Jatkuvat tottelevaisuuskoulutukset
Selvitetään mahdollisuuksia järjestää säännöllistä tottelevaisuuskoulutusta alaosaston aktiivisille jäsenille. 

Kokeet4.

IGP1-3, BH

tuomariksi kysytään Juha Puurunen○
ilmoittautumiset vastaanottaa Susanna Tiilikainen○
kokeenjohtaja ja vastaava koetoimitsija Tuula Kinnunen○

Koeaika alustavasti la 5.6.2021

AD-koe
Selvitetään mahdollisuutta järjestää AD-koe toukokuussa, Tuula ottaa yhteyttä Puurusiin.

Muuta: Juhan aiemmin pitämästä jäljentekokoulutuksesta pidettiin, kysytään onko mahdollisuutta uusia tämä.

Jäsenasiat5.
Vuoden 2020 lopussa jäseniä 55 kpl, vuoden aikana tuli 7 uutta jäsentä ja eronneita oli 9 kpl.

Jäsenvastaavalle on tullut useita yhteydenottoja halukkailta, uusilta jäseniltä. Suurin osa uusia ja aloittelevia harrastajia. Pyritään vastaamaan kaikkiin näihin yhteydenottoihin, ja kertomaan alaosaston 
toiminnan tarkoitus sekä realistisesti samanaikaisesti myös koulutusten tilanne. 

Kevätkokous6.
Aika ja paikka: 22.2.2021 klo 18 Alaosaston maja (tarjotaan mahdollisesti myös etäosallistumismahdollisuus)

Toimintakertomus○
Tilinpäätös○
Toiminnantarkastajien kertomus○

Kokousta varten kerättävät materiaalit kerää puheenjohtaja

Taru hoitaa tiedotuksen.

Muut asiat7.

Alaosaston tilien käyttöoikeus
Tilinkäyttöoikeus on tällä hetkellä vain Reija Sihvolalla (rahastonhoitaja), Reijalta tulleen toiveen mukaisesti tilien käyttöoikeus olisi hyvä olla myös toisella henkilöllä. Puheenjohtajalle myönnetään alaosaston 
tilinkäyttöoikeus.

Koetoimitsijaoikeudet
Selvitetään alaosaston toimihenkilöiden koetoimitsijaoikeudet ja ajantasaistetaan tarvittessa.

Kalustohankinnat
On ollut toiveita ja tarvetta uusia sekä hyppy- että A-este. Taru on kysynyt tarjouksia ja selvittänyt mahdollisuuksia. Säädettävän A-esteen hankinta tuottaa hankaluuksia. Selvitetään löytyykö alaosastosta 
kyvykkyyttä tehdä piirustukset, joiden mukaisesti kysytään tarjoukset.

Alaosaston kentän käyttöoikeus
Kentän käytöstä keskusteltiin ja ensisijaisesti kentän käyttöoikeus on edelleen alaosaston jäsenillä.

Seuraava johtokunnan kokous8.
Seuraavan kokouksen ajankohta 2.3.2021 klo 18, pidetään etäkokouksena. Teija kutsuu koolle.

Kokouksen päättäminen9.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:06
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