Kokouskutsu ja jäsentiedote 6/2021
Syyskokous

Aika ja Paikka: 26.11.2021 klo.18.00, Ruissalo Spa hotel
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokous avataan
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätäntävaltaisuus
4. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kolme jäsentä erovuorossa oleville
hallituspaikoille
Erovuorossa: Jouko Laine, Mika Kontulainen, Antti Pikkuvirta
2022 loppuun jatkavat: Kari Asikainen, Jani Kinnala, Hannu Appelsiin
2021 varajäsenet: Juho Vainio, Eki Lamminmäki
7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
Vuoden 2021 toiminnantarkastaja Ari Korpelainen menehtyi tapaturmaisesti,
varatoiminnantarkastaja Ville Honkanen hoitaa 2021 toiminnan
tarkastuksen.
8. Sääntömuutos ehdotus. Vielä tarkemmin viimeistelemätön, mutta koskee
yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutta.
9. Kokous päätetään
Kokouksen yhteydessä on ruokailu, joten ennakkoilmoittautuminen on tarpeen. Erityisruokavaliot jne tulee
ilmoittaa silloin. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.11.
Kylpylässä on mahdollisuus omakustanteiseen saunomiseen.

Peruskurssi
Kevään kurssi siirrettiin myöhemmin määriteeltävään ajankohtaa koronan vuoksi. Asiasta
ilmoitettiin kevään kurssille ilmoittautuneille ja heidät pidettiin listalla. Tällä hetkellä listalla on
23 alustavasti ilmoittautunutta.
Latauskurssi
Eki pitää kurssin. 19.2.2022 Kurssi. Ilmoittautumiset Ekin sähköpostiin
lamminmakie@gmail.com
Kilpailut
Alustavasti suunniteltu BCSS 1-3-4:ttä

Temppelivuoren sisäampumarata
Rata jää edelleenkin luvattoman epäsiistiin kuntoon ammunnan jälkeen.
Montuista siivotaan pois aina kaikki omat jäljet.
Lajitteluastioita on useita.
Jokaisessa bayssa on
Punaisia muovisankoja messinkihylsyille

Harmaa muovisanko rautahylsyille ja muulle pienraudalle, kuten ruuvit jne.

Metallisanko luodeille ja luotimurskalle

Sininen keräilyastia poltettavalle sekajätteelle, (siis poltetavalle, ei palavalle kuten kuvassa lukee)

Keltainen keräilyastia kovamuovisille patruunarasian sieluille (styrox- ja pahvisielut sekajätteeseen)

Pahvilaatikko molemmista päistään avatuille ja litistetyille tyhjille patruunarasioille

Jokaisessa salissa on
vihreä keräilyastia pantillisille pulloille ja tölkeille (pantittomat sekajätteeseen tai muuhun metalliin)

Musta laatikko puusälälle joka mahtuu laatikkoon

rullakko poistettaville tauluille ja muulle isommalle pahvitavaralle

kottikärryt joihin tyhjennetään vain ja ainoastaan messinkihylsyastiat

Lisäksi siellä täällä on jätesäkkitelineitä joihin laitetaan sekajätettä.

Aivan oma lukunsa on vessa.
Ne pienet rulla ovat vessapaperia, johon on tarkoitus pyyhkiä ainoastaan kapeahko kaistale navasta
häntäluuhun.
Vessapaperi laitetaan vessan pyttyyn, joka vedetään aina käytön jälkeen ja mahdolliset jarrutusjäljet
siivotaan vessassa olevalla aivan erityisellä harjalla heti ensimmäisen huuhtelun jälkeen ja huuhdellaan
uudelleen.
Isommat rulla ovat käsipyyhepaperia, johon pyyhitään sitten muut osat.
Vessapaperi on sellaista, että se liettyy nopeasti veteen, eikä siksi tuki pytyn takana olevaa
repijäpumppua, joka siirtää tuotokset eteenpäin viemäriin.
Käsipyyhepaperi taas on märkävetolujaa ja paitsi kestää käsien pyyhkimisen myös tukkii tehokkaasti
viemärit.
Vessa tarvitsee toimiakseen sähköä ja mikäli vessan valo ei syty pitää varmistaa, että vessan
repijäpumppu toimii ennen tarpeiden suorittamista.
Varapaperit ovat vessakopin ja tunnelin seinän välissä olevissa säkeissä.
Ja vielä: vessassa on pieni roskis tyttöjen erityistarpeita varten. Tytöt yleensä tietävät mitä nämä tarpeet
ovat ja poikien ei tarvitse tietää, eikä edes avata ko. astiaa.

Vessan käyttöön liittyvät asiat tuntuvat niin hankalilta, että siitä pitänee laatia oma osionsa peruskurssiin.
Radalle ei jätetä haittaeläimiä rottia, karhuja jne. houkuttelevaa materiaalia, kuten eväitä jne.
Haulikonhylsyt ja välitulpat jokainen vie mukanaan pois
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