Hallituksen kannanotto jäsenkyselyyn
Kiitos Kimmo Kääriäiselle kyselyn teknisistä järjestelyistä ja yhteenvedon tekemisestä.
Meitä jäseniä on noin 450. Kiitos niille 130, jotka osallistuivat vastaamalla kyselyyn ja muillekin,
jotka ainakin lukivat sen läpi.
Ensimmäinen ja isoin havainto kyselyn tuloksessa on yleinen tyytyväisyys suuren yhdistyksen
toimintaan. Tottakai toimintaan mahtuu aina korjattavaa tai muutettavaa ja asioita voitaisiin tehdä
useammallakin eri tavalla. Hallitus on, useimmiten vilkkaan mielipiteenvaihdon jälkeen, ollut
päätöksissään yksimielinen koko yhdistyksen toiminnan ajan, vuodesta 1990 lähtien.Yhdistys toimii
vuosikokousten päätösten mukaan ja niihin hallitus pyytää jäsenistöä osallistumaan paljon
aktiivisemmin. Eri lajien jaostot voivat myös pitää omia kokouksiaan ennen vuosikokouksia ja
tuoda lajivastaavansa kautta ajatuksensa hallituksen mietittäväksi ja vuosikokouksessa päätettäväksi.
Tässä alla luettelomaisessa muodossa vastauksia ilmitulleisiin korjaamista ja muutosta kaipaaviin
asioihin ilman tärkeysjärjestystä:
Yhdistyksen virallinen tiedotuskanava on nettisivut. Niitä pyritään kehittämään
helppolukuisemmiksi.Hallitus nopeuttaa tiedotustaan kokoustensa jälkeen. Kooste ilmestyy
nettisivulle kahdessa viikossa.
Koko jäsenistön Facebookryhmässä tai muissa laji jne. kohtaisissa ryhmissä asioista voidaan
keskustella ja kertoa nettisivulle tehdystä ilmoituksesta tai päätöksestä. Näitä ei avata julkisiksi
aiempien kokemusten opettamana (sivujen kaappaus).
Kehitysideat niin koulutustapahtumista, uusiin lajeihin tutustumisesta kuin muustakin otetaan
mielihyvin vastaan. Ideat on helpointa tuoda hallituksen käsittelyyn hallituksessa ”istuvien”
lajivastaavien tai sihteerin/puheenjohtajan kautta. Yhdellekään idealle ei ole koskaan sanottu
suoraan ei. Kaikki toiminta edellyttää tietenkin resursseja. Tila, vastuukouluttaja, osallistujat ja
mahdollinen rahoituskin tarvitaan, jotta ideasta voi syntyä onnistunut tapahtuma.
Kouluttajille ja jäsenistölle järjestetään mahdollisuuksien mukaan kouluttautumistilaisuuksia,
kunhan hallitukselle tulee pyyntö sellaisesta. Olkaa aktiivisia tässäkin suhteessa.
Uusien ryhmien perustaminen ja ryhmäpaikkojen lisääminen on haasteellista. Jokainen uusi ryhmä
vaatii tietenkin vastuukouluttajan. Jokainen uusi laji vaatii innostuneen ja sitoutuneen vetäjän.
Hallitus voi vain rohkaista jäseniään ilmoittamaan halukkuutensa alkaa kouluttajaksi/ vastuuvetäjäksi. Kaikki nykyisetkin kouluttajat ovat aloittaneet ”nollasta”. Ole siis rohkea ja ainakin kokeile
kykyjäsi kouluttajana/vastuuvetäjänä. Ilmoita halusi kokeilla omalle kouluttajallesi niin siitä se
lähtee.
Talkootoiminta on välttämätöntä. Emme muutoin olisi pystyneet rakentamaan omaa hallia emmekä
järjestämään tapahtumia, joiden tuotoilla saamme ylläpidettyä toimintaamme. Kausi- ym. maksut
voidaan pitää erittäin kohtuullisella tasolla vain vapaaehtoisella työllä yhteiseksi hyväksi ja iloksi.
Toiminnan muotoa pyritään kehittämään niin, että ”talkoorasitus” jakaantuu tasaisemmin koko
vuodelle.
Hallitus kiittää ja toivottaa aktiivista harrastuskesää kaikille.

Tässä hallituksen jäsenten tehtäväalueet ja yhteystiedot, jos ja kun tarvitsette apua ongelmaanne
Harry Turtiainen Puheenjohtaja
harry.turtiainen@kymp.net
Kokousten johtaja, virallinen nimenkirjoittaja, ongelman ratkoja, sovittelija. Kotkan Ruusu
näyttelytoimikunnan puheenjohtaja.
Marjut Havuaho Sihteeri
kkssihteeri@gmail.com
Kokouspöytäkirjat, kokousten valmistelu, yhdistyksen virallinen osoite
Pieta Luukkonen Tokovastaava
kks.tokovastaava@gmail.com
Yhteys kaikissa tokoon liittyvissä asioissa
Jaana Roimola Koirakouluvastaava
jaana_roimola @ hotmail. com
koirakouluun tai mölliryhmään liittyvät asiat
Noora Virtanen Agilityvastaava
kks.agivastaava@gmail.com
Kaikki agilityyn liittyvät asiat
Mia Horto Näyttelyjaoksen vastaava
kksnayttely2017@gmail.com
Näyttelyharjoituksiin liittyvät asiat
Marjut Saarainen Jäsensihteeri (varajäsen Emmi Lehtonen)
kks.jasensihteeri@gmail.com
Jäsenasiat, osoitteenmuutokset, nimenmuutokset, sähköpostimuutokset, jäsenliittymiset,
kausimaksut, jäsenlaskut, eroamiset, muutokset treeniryhmissä, yleiset kysymykset kaikissa kausija jäsenmaksuun liittyvissä asioissa, epäselvyydet laskuissa.
kks.kausimaksut@gmail.com
Kausimaksut, muutokset, lopetukset, aloitukset. Ilmoitukset maksuista ePassi, smartum, tyky,
easybreak tms. järjestelmillä.

Riitta Oksman Rahastonhoitaja

kks.rahastonhoitaja@gmail.com
Kiireellisissä asioissa facen mese on näppärä kanava
Maksatukset, laskut ym. raha-asiat, testamentti ym. lahjoitukset seuralle, jos haluaa kysellä mihin
seura tarvitsee rahaa, kaikenlaiset jähnäämiset seura-asioissa, kysy mitä vaan, tiedän kaiken...
Hallituksen ulkopuolella, kokouksiin osallistumisoikeudella
Matti Rousku Hallimestari
matti.rousku@kymp.net
Kaikki hallirakennukseen ja piha-alueisiin liittyvät asiat. Kiinteistön koneet, laitteet ja rakenteet.

