
JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA KOKOUS NRO 03/2021

Aika 13.04.2021
klo. 18.00 - 19.25

Paikka Google meet - etäkokous

Läsnä Oona Edelberg
Taru Lipponen
Teija Pesonen
Susanna Tiilikainen
Jari Kokkonen
Tuula Kinnunen

Poissa

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Suojeluharjoittelu

○ Eettinen sitoumus
Odotetaan lisäinformaatiota sitoumukseen liittyen. Tarkempaa tietoa tulossa
lähiaikoina.

2. Kokeet ja koulutukset

○ Kokeet
■ Suojelukokeiden ajankohdan osalta odotetaan edelleen

jatko-ohjeistusta liitoista
■ AD-koe

Ei esteitä kokeen järjestämiselle, suunnitellaan koetta toukokuulle,
Tuula yhteydessä Puurusiin, Teija ottaa ilmottautumiset vastaan/anoo
kokeen.

○ Koulutukset
■ Arkitottis

Johannalla 5 koirakkoa, hyvin lähtenyt kurssi pyörimään, Johannalla
mahdollisesti kiinnostusta jatkaa kurssien pyörittämistä

■ Pentukurssi
Tällä hetkellä 6 ilmoittautunutta, katsotaan laskun lähetys ajankohtaa
Tarun kanssa
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■ Tottisryhmä
● Pyydetty vakiovuoroa alaosaston kentältä kesäkuusta alkaen

tiistaisin klo.17.00-19.00
Myönnetään vuoro tottisryhmälle, Taru kirjaa kalenteriin

■ Tarun teemapäivät
● 1-2 kertaa kuukaudessa alaosaston kentällä viikonloppuisin tai

arki-iltaisin
● Kyselty alustavasti alaosaston jäseniltä halukkuutta

teemapäivien vetoon; Juha Puurunen alustavasti lupautunut
pitämään jälkiluennon, Oona Edelberg
nosework-tutustumispäivän, Viivi Kärnä
tottisklinikkapäivän/-illan, Taru järjestää kevättalkoiden
yhteyteen leikkimielisiä pelejä ja kisoja

■ Jälkiryhmä
Juhalta kyselty mahdollisuutta pitää jäljen teko treeniä
Mietitään fh-ryhmän herättelyä tai esimerkiksi kimppatreenejä

3. Koetoimitsijat

○ Alaosaston koetoimitsijat 12.4.2021: Susanna Tiilikainen, Tuula Kinnunen,
Heidi Lappalainen.

○ Teija Pesonen ja Johanna Sipiläinen ovat halukkaita päivittämään
koetoimitsijaoikeudet ajan tasalle. Alaosasto puoltaa koetoimitsijaoikeuksien
uusimista Teijalle ja Johannalle. Tuula hoitaa allekirjoittamisen Teijan kanssa.

○ Jäsenten koulutustilanne koetoimitsijatehtäviin: Oona Edelberg on suorittanut
koetoimitsijakurssi 1:n ja on halukas käymään myös koetoimitsijakurssi 2:n.
Selvitetään mahdollisuutta koetoimitsijakurssin järjestämiseen alaosaston
nimissä. Oona ja Susanna selvittävät mahdollisuutta.

○ Yleisesti jäsenistössä on halukkuutta osallistua kokeiden järjestelyihin
entiseen tapaan.

4. Talkoot

○ Kevättalkoot kentällä - Taru suunnittelut mukavaa tekemistä talkoiden
yhteyteen, ajankohdaksi mietittiin 23.05.2021

○ Keskusteltiin aiheesta talkootyön merkitys yhdistystoiminnassa tänä päivänä
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5. Hankinnat

○ Kontti
■ Tuula selvittänyt; hinta-arvio perille toimitettuna 1950€ + alv 24%

Kannatetaan kontin hankintaa, hankitaan konttia varten kunnon lukot,
mietittiin toimitus ajankohdaksi talkoiden seutua, selvitetään pohjan
tilanne

○ A-este
■ Susanna laittanut alustavat suunnitelmat (pdf-tiedostot) whatsappiin

24.3.2021
Selvitetään tarjouspyynnöt ja tehdään sen jälkeen päätös
hankinnasta, Teija kysyy parista kohteesta iisalmesta ja Susanna
kysyy Kuopiosta. Tehdään yhteenveto A-esteeseen liittyvistä
materiaaleista.

6. Muut asiat

○ Alaosaston kentän ruohonleikkuuvuorot/-käytäntö
Jaetaan vuorot treeniryhmien kesken, talkoissa opastetaan ruohonleikkurin
käyttö, pidetään ruohonleikkuu lista entisellään, Taru hoitaa

○ Johtokunnan päätösvaltaisuus
■ Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä.
■ Päätettäväksi; järjestetäänkö yleiskokous, jossa valitaan eronneen

Joonas Mäkelän tilalle uusi johtokunnan jäsen vai toimitaanko tällä
kokoonpanolla? Päätetään jatkaa tällä kokoonpanolla

■ Kalenteri - Taru hoitaa käyttöoikeudet, kalenteri vain jäsenille
nähtäväksi

■ Jäsenmaksut - noin 15 henkilö maksamatta, Taru kysyy mikä on
maksujen tilanne

7. Seuraava kokous

○ Kutsutaan koolle tarvittaessa

8. Pöytäkirjan liitteet

○ A-esteen luonnospiirrokset driven kansiossa


