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2021-03-02 SPL Kuopio Johtokunnan kokous
Johtokunnan kokous 2/2021
Aika

02.03.2021 klo: 18.03-19.40

Paikka

Google Meet kokous

Läsnä

Oona Edelberg, sihteeri
Taru Lipponen, jäsenvastaava
Teija Pesonen, puheenjohtaja
Susanna Tiilikainen, kenttävastaava
Joonas Mäkelä, jäsen
Jari Kokkonen, jäsen
Tuula Kinnunen,
varapuheenjohtaja

Poissa

Pöytäkirja
1. Whatsappissa tehtyjen päätösten kirjaaminen
● Oikeutta eläimille Suojelukoira -kampanja ja liiton ohjeistus eettisistä ohjeista
○ Alaosaston kentälle toimitettiin eettiset ohjeet kaikkien esteettömästi nähtäville
○ Eettiset ohjeet on julkaistu myös alaosaston jäsenten facebook -ryhmässä
● Alaosaston sähköpostitilin käyttöoikeudet ja niiden päivitys
○ Sähköpostin käyttöoikeudet tällä hetkellä seuraavilla henkilöillä: Teija Pesonen, Taru
Lipponen sekä Jari Kokkonen. Muutetaan alaosaston Google tilin perustietoihin
palautusosoitteeksi Tarun tiedot.
● Alaosaston tulostus tarpeet ja mahdollinen tulostimen hankinta
○ Vähäisen tulostus tarpeen vuoksi todettiin keskustelun jälkeen, ettei ala osastolle ole
tässä yhteydessä järkevää hankkia tulostinta
● Hyppyesteen hankinta
○ Hyppyeste apu rimoilla päätettiin hankkia Tottis Studio Huikeelta, esteen hinta 250€
● Toimintailmoitukset SPL ja Kennelpiiri
○ Ilmoitukset tehty Teijan toimesta
● Alaosaston nettisivuilta poistetut nimet ja yhteystiedot
○ alaosaston jäsenten yksityisyyden turvaamiseksi nettisivuilta päätettiin poistaa
henkilökohtaiset yhteystiedot
2. Kokeet
Koejärjestelyt ja alustavat tiedustelut, tilanne: IGP1-3, BH ja AD. Puurusilta tiedusteltu AD
kokeen järjestelystä ja tuomaroinnista sekä IGP1-3, AB1-3 ja BH kokeen tuomaroinnista kesän
alussa, varmistetaan Juhalta tarkempi päivämäärä. Anotaan koe lähempänä ajankohtaa ja
odotetaan Kennelliiton päätöstä kokeiden järjestämisestä.
3. Hankinnat
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Merikontin hankinta: Päätettiin lähteä edistämään kontti asiaa. Selvitetään tarkempaa
kustannusarviota ja palataan asiaan whatsapissa. Kysytään Kapalta sähkötöistä, kun tilanne
ajankohtainen.
A-este piirustukset, jotta voidaan edetä tarjouksiin: Selvitetään piirustusten tilanne ensi
viikolla ja lähdetään viemään asiaa sen tiimoilta eteenpäin. Susanna edistää asiaa.

3. Koulutukset
o Arkitottelevaisuuskurssi
● Johanna Sipiläinen on kiinnostunut vetämään arkitottelevaisuuskurssin, kurssin
tarkoitus tutustuttaa uusia harrastajia monimuotoisen harrastusmahdollisuuden
pariin. 6 kokoontumis kertaa, joista yksi teoriaa - aiheina hihna käytöstä, ohituksia,
teknisten asioiden opettamisen perusteet, maastopäivä ja yhteislenkki. Kurssikerrat
voivat olla muuallakin kuin alaosaston kentällä. Kannatetaan kurssin järjestämistä ja
ehdotetaan hinnaksi ei jäsenille 60e/koirakko ja jäsenille 40e/koirakko.
o Tottisryhmä
● Viivi lupautunut vetämään tottisryhmää tavoitteellisille harrastajille, kun kentän
kunto sen sallii - tästä tiedotetaan myöhemmin. Alustavasti Viivi lupautunut
vetämään tottisryhmään, tarkempi tieto lähempänä. Oona selvittää asiaa.
o Pentukurssi
● Oona lupautunut pitämään pentukurssin, kokoontumiskerrat 4krt, kurssin hinta
40€/jäsenille ja 60e/ei jäsenille. Max 8 koirakkoa. Etusijalla saksanpaimenkoirat 1.5
asti. Teppo lupautunut tekemään pentukurssin mainoksen. Ilmoittautumiset
spl-kuopion sähköpostiin. Tarkemmat pentukurssi tiedot löytyvät pöytäkirjan
liitteestä.
4. Koetoimitsijat
o Koetoimitsijan oikeudet alaosastossa
● Selvitystyö on vielä käynnissä, Teija edistää. Asian edistäminen on kesken.
5. Jäsenasiat
Uudet jäsenet. Ei ole tullut uusia jäsenhakemuksia. Suojelukoulutuksesta suoraan
kiinnostuneet ohjataan ottamaan yhteyttä Oonaan.

6. Muut asiat
● Päätettiin lisätä eettiset ohjeet alaosaston nettisivuille. Taru lisää.
● Alaosaston sähköpostiosoite ja dokumentinhallinta. Sähköposti liikenne ja drive sisältö
muutetaan uuden spl.fi sähköpostin alle. Taru tekee siirrot. Huomioidaan uusi sähköposti
tulevissa kurssi mainoksissa.
● Kassalippaan tilitys ja poisto käytöstä -MobilePay mahdollisuus. Päätetään tilittää kassalipas
ja poistetaan se käytöstä. Kysytään Reijalta ohjeet tilitykseen, Taru hoitaa. Selvitetään
tarkoituksenmukaisin maksupääte vaihtoehto alaosastolle (mobilePay vai iZettle)
● Alaosaston kalenteri, kentän käyttö ja vuokraus. Päätettiin muuttaa kalenterin näkyvyys vain
jäsenille, Taru laatii ohjeistuksen ja tekee tarvittavat toimenpiteet. Kenttää ei vuokrata
alaosaston ulkopuolisille virkamiehiä lukuun ottamatta. Tällä hetkellä pelkällä kentän
käyttömaksulla treenaavia ei ole, kentän käyttöoikeus on varsinaisilla jäsenillä ja
kannatusjäsenillä sekä virkamiehillä.
● Nimenkirjoittajien päivitys yhdistyksen tietoihin. Teija pyytää Juhaa tekemään ajantasaisen
päivityksen tietoihin.
● Suojelukoira kampanja: Todettiin tilanne kampanjaan liittyen.
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Joonas Mäkelä irtisanoutuu omasta ehdotuksestaan johtokunnasta 3.3.2021 alkaen. Teija
varmistaa tarvitseeko johtokuntaan uutta jäsentä eronneen jäsenen tilalle.
Mökin lämmittäminen tarpeen mukaan on mahdollista asianmukaisesti, omat puut mukaan.
Tilanteen mukaan katsotaan puiden hankintaa alaosaston toimesta.

10. Seuraava kokous
o Seuraava johtokunnan kokous 13.4 kello 18.00

11. Pöytäkirjan liitteet
●

Pentukurssin suunnitelma
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