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 Aika  10.12.2021 
 kello: 19.32 - 20.12 

 Paikka  Google meets 

 Läsnä  Oona Edelberg 
 Taru Lipponen 
 Susanna Tiilikainen 
 Teija Pesonen 
 Tuula Kinnunen 

 Poissa  Jari Kokkonen 

 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 1.  Kokeet ja koulutukset yhteenveto 2021 
 Koulutukset 

 ○  Pentukurssi: 8 osallistujaa 
 ○  Tottis -ryhmä: 14 osallistujaa 
 ○  Arkitottis 1 (huhtikuu): 5 osallistujaa 
 ○  Arkitottelevaisuus 2 (6) + pentukurssi (2) yhdistettynä: 8 osallistujaa 
 ○  Jäljen teko koulutus: 5 osallistujaa 
 ○  Japen teorialuento 26.7.2021, kymmenen osallistujaa 
 ○  Lisäksi pidettiin tutustumispäivä alaosaston toimintaan siitä kiinnostuneille 
 ○  Suojeluharrastajat ovat käyneet eettisen sitoumuksen koulutuksen 

 saksanpaimenkoiraliiton järjestämänä 

 Liiton ohjeistuksen mukaisesti suojelukoulutuksen jäivät tauolle helmikuusta 
 alkaen, ja treenit käynnistettiin loppukesästä ohjeistuksen päivittyessä. 

 Kokeet 
 ○  BH, IGP1-3, AB 1-3 14.8.2021: Yhteensä 7 osallistujaa (4 BH-koirakkoa, 3 

 IGP1-koirakkoa) 
 ○  Kerätään jäsenten koetulokset toimintakertomusta varten 

 2.  Jäsenasiat 
 ○  Tämänhetkinen jäsenmäärä: 46 (varsinaisia jäseniä) 
 ○  Kannatusjäseniä: 0 



 JOHTOKUNNAN KOKOUS  PÖYTÄKIRJA  KOKOUS NRO 6 

 ○  Uusia jäseniä: 2 
 ○  Eronneita jäseniä: 12 

 3.  Kenttä 
 ○  Kentän auraus sovittu jatkuvaksi edellisvuosien tapaan, Anni hoitanut 

 auraajan kanssa 
 ○  Majan tämänhetkinen avainlista on liitteen mukainen 
 ○  Kentän kontin lukot uusittu ja sarjoitettu majan avaimelle 

 4.  Talous 
 ○  Reija on ilmoittanut jättävänsä rahastonhoitajan tehtävät, toiveenaan ennen 

 vuoden 2021 tilinpäätöstä 
 ○  Alaosaston tilinpäätöksen ja kirjanpidon osalta etsitään palveluntarjoaja ulkoa, 

 Teija hoitaa eteenpäin 
 ○  Käyttöoikeus alaosaston tileihin on 27.1.2021 pidetyn johtokunnan kokouksen 

 päätöksellä myös puheenjohtajalla, Teija hoitaa laskujen maksun tarvittaessa 
 ○  Alaosaston laskutusosoitteeksi muutetaan alaosaston sähköpostiosoite 

 5.  Muut asiat 
 ○  Tuula Kinnunen irtisanoutuu johtokunnasta vuoden loppuun, valitaan korvaaja 

 2-vuotiskaudelle kevätkokouksessa 2022 
 ○  SPKL jäsenyys on 8.12.2021 ilmoitettu päättyväksi vuoden loppuun 

 syyskokouksen päätöksen mukaisesti 
 ○  Teppo osallistui liiton järjestämille alaosastojen strategiapäiville Hattulassa 

 27.11.2021, alaosasto kustantaa matkakulut sekä yhden lisäyön yöpymisen 
 pitkän matkan vuoksi. pyydetään Tepolta yhteenvetoa tapahtumasta 

 ○  Alaosasto lähetti yhden koirakon - Viivi Kärnä / Suattaapi Olla Antagonisti - 
 SPL IGP SM 2021 kilpailuihin 

 ○  Alaosasto laittoi suojelumestaruuskilpailuiden kisakatalogiin ¼ sivun 
 mainoksen 

 ○  Syys- ja kevätkokouksen pöytäkirjat nettisivuille nähtäville 


