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HALLITUKSEN KOKOUS
Aika: 14.01.2016 klo 10
Paikka: Tampere
Paikalla: Marjo Berg, Riikka Tuomisto, Tiina Morri, Saara Sampakoski, Seija Piipponen, Arja Immonen, Janika
Wikstén, Marja Koskinen ja jalostustoimikunnan edustajana Tapio Kakko
Poissa: Sari Laitinen, Marjaana Vuollet, Heidi Ranta, Tiina Ahonen, Irene Venejärvi
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.26
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutamin korjauksin. Lisättiin kohdat esityslistan hyväksyminen,
juhlavuositoimikunta, rotuunottotuomarit sekä geenivaraohjelmaa koskevat kohdat yhdistettiin
yhdeksi kohdaksi.
4. Varapuheenjohtajan valinta
Varapuheenjohtajaksi valittiin Arja Immonen.
5. Sihteerin valinta
Sihteeriksi valittiin Riikka Tuomisto.
6. Rahastonhoitajan valinta
Rahastonhoitajaksi valittiin Seija Piipponen.
7. Jäsensihteerin valinta
Jäsensihteeriksi valittiin Asta Partanen.
8. Jäsen asiat
2016 yhdistyksestä erosi 745 henkilöä ja liittyi 530 henkilöä. 31.12.2016 jäsenmäärä oli 4201 henkilöä.
Yhdistykseltä on kysytty mahdollisuutta liittyä kannattajajäseneksi, koska ei haluta lehteä. Yhdistyksellä
ei ole olemassa kannattajajäsenyyttä. Päätettiin, että vuosijäsen voi olla halutessaan olla
vastaanottamatta lehteä. Jäsen joka ei halua vastaanottaa lehteä, voi halutessaan pyytää lähettämään
lehden esimerkiksi lähikirjastoon.
Jäsenmaksujen laskutus muuttuu jatkossa siten, että laskutus hoidetaan joka toinen kuukausi.
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9. Jalostustoimikuntien valinta
Lapinporokoirien jalostustoimikuntaan valittiin heidän oman ehdotuksensa mukaan; Karin Sundström,
Miia Tynkkynen, Minna Kemppainen ja Laura Okker.
Suomenlapinkoirien jalostustoimikunnan ehdotus kokoonpanoksi: Suomenlapinkoirien
jalostustoimikuntaan valittiin Pj Petra Palukka (vain nimellisesti ja ohjaa suurempia projekteja), vara pj
Janika Wikstén (ohjaa päivittäistä tekemistä kuten urossuositukset), sihteeri Marjo Vierikko,
tietojärjestelmät Petri Hallberg, rotukirjanpitäjä Tiina Soininen. Jalostusneuvojat Tapio Kakko, Katja
Rantanen, Kirsi Vallittu, Riikka Koskela, Taru Vallius, Petra Österberg, Katja Hietanen.
JTK:n edustaja käytti puheenvuoron ennen toimikunnan valintaa. Hän kertoi toimikunnan toiminnasta
ja työskentely ilmapiiristä. Puheenvuoron jälkeen Riikka Tuomisto esitti hallitukselle, että Kirsi Vallittua
ei valita suomenlapinkoirien jalostustoimikuntaan. Asiasta äänestettiin, äänet jakaantuivat neljä ääntä
puolesta ja neljä ääntä vastaan. Äänten mennessä tasan ratkaisi puheenjohtajan ääni jolloin päätettiin
että Kirsi Vallittua ei valita suomenlapinkoirien jalostustoimikuntaan.
Suomenlapinkoirien jalostustoimikuntaan valittiin Pj Petra Palukka (vain nimellisesti ja ohjaa suurempia
projekteja), vara pj Janika Wikstén (ohjaa päivittäistä tekemistä kuten urossuositukset), sihteeri Marjo
Vierikko, tietojärjestelmät Petri Hallberg, rotukirjanpitäjä Tiina Soininen. Jalostusneuvojat Tapio Kakko,
Katja Rantanen, Riikka Koskela, Taru Vallius, Petra Österberg, Katja Hietanen.
Saara Sampakoski jätti eriävän mielipiteen kahteen asiaan; Janika Wiksténin valintaan
jalostustoimikuntaan: En kannata sellaista henkilöä yhdistyksemme jalostustoimikuntaan joka kasvattaa
PLS.n sääntöjen mukaan suomenlapinkoiria pitäen erillään näitä kahta linjaa ja olisin ollut Kirsi Vallitun
jatkamisen kannalla.
10. Lehtitoimikunnan valinta
Lehtitoimikuntaan valittiin heidän oman ehdotuksensa mukaan; Eija Kimmo päätoimittaja, Markku
Jokinen taittaja, Mervi Haapanen oikolukija, Taru Vallius, Sanna Parviainen, Petri Hallberg, Jonna
Löytynoja, Minna Rummukainen, Tiina Riuttanen, Taru Haikonen, Kirsi Savela, Jonna Mäkinen, Ada
Fordell.
11. Myyntiartikkelitoimikunnan valinta
Myyntiartikkelitoimikuntaan valittiin heidän oman ehdotuksensa mukaan; Kaarina Riuttanen (pj), Tiina
Riuttanen (siht.), Petri Hallberg, Tiina Morri, Seija Piipponen, Anssi Teräväinen ja Eija Teräväinen.
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12. Näyttelytoimikunnan valinta
Näyttelytoimikuntaan valittiin heidän oman ehdotuksensa mukaan; Tiina Soininen (pj), Jaana Miettinen
(siht.), Tiina Morri (sponsorivast.), Laura Friman (järjestelyvast.) ja Marjut Havuaho (show link
yhteyshenk.).
Näyttelytoimikunta huolehtii jatkossa palkintovastaavan tehtävät nykyisen palkintovastaavan
lopettaessa tehtävästä, tarvittaessa näyttelytoimikuntaan voidaan lisätä yksi henkilö.
13. Ulkomuototuomaritoimikunnan valinta
Ulkomuototuomaritoimikunnan ensimmäinen ehdotus kokoonpanoksi:
Marja Talvitie, Jukka Kuusisto, Saara Sampakoski ja ulkopuolisena sihteerinä Taina Miettinen.
Hallituksen kokousta edeltävänä iltana puheenjohtajalle oli tullut uusi esitys kokoonpanoksi Taina
Miettiseltä. Puheenjohtaja Marjo Berg kertoi varmistaneensa toimikunnan puheenjohtajalta Marja
Talvitieltä, että hän on tietoinen tästä esityksestä. Taina Miettisen esitys toimikunnan kokoonpanosta:
Marja Talvitie, Jukka Kuusisto, Tapio Kakko ja ulkopuolisena sihteerinä Taina Miettinen.
Saara Sampakoski esitti ulkomuototuomaritoimikuntaan lisättäväksi Mari Lackmanin.
Ulkomuototuomaritoimikuntaan valittiin Marja Talvitie, Jukka Kuusisto, Tapio Kakko, Mari Lackman ja
ulkopuolisena sihteerinä Taina Miettinen.
14. Rotuunottotuomarien valinta
Saara Sampakosken osallistumisesta rotuunottotuomariksi keskusteltiin ja asiasta äänestettiin. Äänet
jakautuivat viisi ääntä puolesta, kolme vastaan. Saara Sampakoski valittiin rotuunottotuomariksi.
Rotuunottotuomareiksi valittiin ulkomuototuomaritoimikunta ja Saara Sampakoski.
15. Pentuvälitystoimihenkilöiden valinta
Kirsi Auvista ehdotettiin ruotsinlapinkoirien pentuvälitystoimihenkilöksi. Ruotsinlapinkoiria koskevia
pentukyselyitä tulee vuositasolla kuitenkin hyvin vähän. Päätettiin, että ruotsilapinkoiran pentuvälitys
annetaan suomenlapinkoiran ja lapinporokoiran pentuvälitystoimihenkilön hoidettavaksi.
Suomenlapinkoiran, lapinporokoiran ja ruotsinlapinkoiran pentuvälitystoimihenkilöksi valittiin Markku
Jokinen.
16. Tiedottajan valinta
Tiedottajaksi valittiin yhdistyksen sihteeri.
17. WWW-sivujen toimittaja
WWW-sivujen toimittajaksi valittiin Markku Jokinen.
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18. Paimennusyhteyshenkilön valinta ja paimennus-asiat
Paimennusyhteyshenkilöksi valittiin Minna Mäntyranta-Mustonen.
19. Toko-yhteyshenkilön valinta ja Toko-asiat
Toko-yhteyshenkilöksi valittiin Laura Okker.

20. Agility-yhteyshenkilön valinta ja Agility-asiat
Agility-yhteyshenkilöksi valittiin Outi Puhakka.
21. PK-yhteyshenkilön valinta ja PK-asiat
PK-yhteyshenkilöksi valittiin Hertta Mikkonen.
22. Rallytokon-yhteyshenkilön valinta ja Rallytoko-asiat
Rallytokon-yhteyshenkilöksi valittiin Minna Ryynänen.
23. Koiratanssi-yhteyshenkilön valinta ja Koiratanssi-asiat
Koiratanssi-yhteyshenkilöksi valittiin Saara Lehtiniemi.
24. Mejä-yhteyshenkilön valinta ja Mejä-asiat
Mejä-yhteyshenkilöksi valittiin Kirsi Savela.
25. Kalustoluettelon ylläpitäjän valinta
Kalustoluettelon ylläpitäjäksi valittiin Seija Piipponen.
26. Vuosikirjan tekijän valinta sekä vuosikirja-asiat
Vuosikirja työryhmän vetäjäksi valittiin Janika Wikstén, työryhmään valittiin Arja Immonen, Riikka
Tuomisto, Irene Venejärvi, Minna-Mari Posti, Merja Koivuluoma ja Petra Palukka sekä Petri Hallberg
tekniseksi tukihenkilöksi. Kysytään lajiyhteyshenkilöiltä halukkuutta kirjoittaa omien lajiensa arvostelut.
Arvosteluja on kirjoitettu viime vuonna 2200.
27. Vuoden koira-kilpailun vastaavan valinta
Suomenlapinkoira- ja Tähtipokaali-vastaavaksi valittiin Jaana Miettinen, lapinporokoiravastaavaksi
valittiin Sari Laitinen, pentuvastaavaksi valittiin Anu Linden. Päätettiin, että lajikohtaiset lajivastaavat
vastaavat omista osa-alueistaan.
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28. Pentuvälityskriteerit 2017
Uusintayhdistelmiä ei enää hyväksytä pentuvälitykseen.
Lisättiin DM-geenitestauskriteerit samoin kuin Pompen-taudin osalta on.
Pentuvälitys kriteerit Liite 1.
29. 50 v. (2018) juhlavuositoimikunnan valinta
Juhlavuositoimikuntaan valittiin Tiina Riuttanen, Johanna Laiholahti ja Riikka Tuomisto.
Hallitus esittää toimikunnalle, että juhlavuonna järjestetään yhteispohjoismainen tapahtuma Jyväskylän
erikoisnäyttelyn yhteydessä.
30. Poroaiheisen taustakankaan ostaminen Saara Sampakoskelta yhdistykselle
Päätettiin ostaa taustakangas Saara Sampakoskelta.
31. Taina Miettisen puoltoanomus yhdistykselle koskien ulkomuototuomarikoulutusta
Päätettiin puoltaa Taina Miettisen ulkomuototuomarikoulutusta.
32. Toimintaohjeiden laadinta yhdistykselle eläinsuojelurikkomusten varalle
Päätettiin, että kasvattaja, joka tuomitaan eläintensuojelurikoksesta/-rikkomuksesta, menettää
jäsenetunsa lehteä lukuun ottamatta alkaen oikeuden päätöksestä ja kestäen Kennelliiton
kurinpitotoimenpiteiden päättymispäivämäärään. Jos asiaa ei käsitellä Kennelliiton
kurinpitolaitakunnassa, hallitus päättää rangaistuksen pituuden tapauskohtaisesti.
Yhdistykselle on tullut tukihakemuksia eläinsuojeluyhdistyksiltä, joiden haltuun huostaan otettuja koiria
on tullut.
Asiasta äänestettiin, äänet jakautuivat neljä ääntä puolesta ja neljä ääntä vastaan. Puheenjohtajan
päätöksellä päätettiin, että yhdistys ei lähde tukemaan rahallisesti eläinsuojeluyhdistyksiä joihin on
sijoitettu huostaan otettuja rekisteröityjä rotujemme edustajia.
33. Kennelliiton ja Luken (luonnonvarakeskuksen) geenivaraohjelma
Geenivaraohjelman ehdot ja siitä yhdistykselle koituvat kustannukset ovat edelleen liian epäselvät,
jotta yhdistys voisi sitoutua näin pitkään projektiin.
Hallitus äänesti osallistumisesta Kennelliiton ja Luken geenivaraohjelmaan, äänet jakautuivat yksi ääni
puolesta ja seitsemän ääntä vastaan.
Päätettiin, että Lappalaiskoirat ry ei lähde geenivaraohjelmaan voimassa olevilla ehdoilla ja tiedoilla.
34. Yhdistyksen säilytystila
Siirretään asia käsiteltäväksi hallituksen keskustelufoorumiin.
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35. Helsinki KV 2017 työryhmä
Päätettiin, että työryhmässä ovat Arja Immonen, Tiina Morri, Riikka Tuomisto ja Marjo Berg.
36. Yhdistyksen logo
Siirrettiin asian juhlavuosityöryhmälle.
37. Hallituksen keskustelupalstalla tehtyjen päätösten vahvistaminen
37.1.
Fidelis ja Miehtebiekka kenneleiden eläinsuojelurikos
Päätettiin poistaa eläinsuojelurikoksen seurauksena sekä Miehtebiekka että Fidelis kenneleiden
kennelruudut Lapinkoira-lehdestä, näiden kenneleiden yhteystiedot yhdistyksen kotisivuilta
"Kasvattajat" listauksesta sekä näiden kenneleiden pentueilmoitukset yhdistyksen
pentuvälityksestä.
Päätettiin laatia asiasta tiedote Hallitus tiedottaa osioon.
37.2.
Tiedote pennun hankinnasta.
Päätettiin laatia tiedote pennun hankinnasta. Tiedote lisätään pentuvälitykseen ja siihen lisätään
linkki Pevisaan.
37.3.
Vuoden Koiratanssi-koira
Esitän lappalaiskoirat ry:n hallitukselle, että jatkossa vuoden koirakilpailuissa palkittaisiin myös
vuoden koiratanssikoira. Koiratanssissa on kaksi toisistaan erillistä lajia, joten palkitut tulisi
molemmista lajeista.
Ehdotus vuoden koiratanssikoiran pistelaskuun Liite 2.
Päätettiin hyväksyä ehdotus vuoden koiratanssikoira kilpailun pisteistä esityksen mukaisesti.
37.4.
Toimihenkilöiden palkkiot 2017
Päätettiin esittää syyskokoukselle toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2017 seuraavasti:
Yhdistyksen puheenjohtaja 500,00€/vuosi
Sihteeri 800,00€/vuosi
Jäsensihteeri 800,00€/vuosi
Rahastonhoitaja 800,00€/vuosi
Lehtitoimikunta (lehden päätoimittaja 200,00€/lehti, taittaja 450,00€/lehti, oikolukija
100,00€/lehti)
Jalostustoimikunta 1500,00€/vuosi
Myyntiartikkelitoimikunta 800,00€/vuosi (200,00€/hlö)
Ulkomuototuomaritoimikunta 0,00€/vuosi

PÖYTÄKIRJA 1/2017

14.1.2017

37.5.
Lapinkoiralehden päätoimittaja
Päätettiin valita Lapinkoira-lehden uudeksi päätoimittajaksi Eija Kimmo lehdestä 4/2016 lähtien.
37.6.
Pohjois-Savon lappalaisten luonnetestianomus
Hertta Mikkonen esittää hallitukselle luonnetestin järjestämistä siten, että lappalaiskoirien
osallistumismaksu on 25 €. Muille roduilla osallistumismaksu on 55 €.
Hallitus päätti tukea Pohjois-Savon lappalaisten luonnetestiä 25 e/lappalaiskoira eli
osallistumismaksu luonnetestiin olisi lappalaiskoiraroduille 30e/koira ja muunrotuisille 55 e/koira.
37.7.
Kaakon ja Kouvolan alaosastojen luonnetestianomus
Kaakon ja Kouvolan alaosaston jäsenet ovat järjestäneet yhdessä luonnetestiä Haminassa 6 vuotta,
ensimmäiset 5 vuotta Rotikossa mistä meidän oli luovuttava talon ja pikkumökkien homeongelman
takia.
Viime vuonna järjestimme luonnetestin Lintukodossa mitä luonnetestituomarit kehuivat, testirata
oli nopea ja hyvä. Nyt anoisimme yhdistykseltä tukea puolet Lintukodon vuokrasta mikä on 450e
viikonlopulta. Testi on täyttynyt muutamaa koiraa lukuun ottamatta aina lappalaiskoiraroduista ja
ensi vuonna on tarkoitus testauttaa koiria myös jo perjantaina. Luonnetestiviikonloppu on 1820.8.2017
Samalla pystyisimme järjestämään myös silmätarkastuksen etusijalla lappalaiskoirat.
Hallitus päätti tukea Kaakon ja Kouvolan alaosastojen luonnetestiä siten, että
lappalaiskoirakoirakoiden osallistumismaksuksi jää 30 e/koira.
37.8.
Kotimaisten rotujen teemavuosi
Kennelliiton vuosi 2017 on kotimaisten rotujen teemavuosi ja asiaa varten perustetaan työryhmän.
Rotujärjestöltä pyydettiin edustaja osallistumaan työryhmään.
Päätettiin, että Tiina Morri osallistuu yhdistyksen edustajana Kennelliiton kotimaisten rotujen
teemavuoden työryhmään.
37.9.
Jalostustoimikunnan esitys hallitukselle
Briteissä on meneillään tutkimus, jossa kehitetään autovasta-ainetestiä Addisonin taudin
diagnosointiin. Ohessa olevassa liitteessä kerrotaan, että Addison saattaa olla eläinlääkäreillekin
hankala tunnistaa, koska oireita voi olla paljon erilaisia (ja ne voivat olla lieviä ja mennä ja tulla),
joten vääriä diagnooseja tulee helposti ja koira voi ehtiä mennä huonoon kuntoon tai jopa
Addisonin kriisiin asti, jos tautia ei diagnosoida ajoissa. DNA-testiä Addisonille (tai muille
autoimmuunisairauksille) ei ole näillä näkymin ihan lähitulevaisuudessa näköpiirissä, joten tämä
autovasta-ainetesti on nyt sitäkin tärkeämpi. Tauti voidaan testin avulla diagnosoida jo hyvin
aikaisessa vaiheessa.
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Tutkimusta vetää professori Brian Catchpole Royal Veterinary Collegesta ja sieltä pyydettiin
verinäytettä viidestä Addison-sairaasta lapinkoirasta. Jalostustoimikunnalla on muutama
potentiaalinen kandidaatti seulottuna, ja ennen kuin lähestymme koirien omistajia, haluaisimme
hallitukselta tiedon, että voisiko omistajille korvata näytteenotto- ja lähetyskulut? Kun kerran sitä
rahaa on käytettäväksi terveysaiheisiin tarkoituksiin, niin tässä olisi mielestämme hyvä kohde, eikä
edes puhuta suurista summista.
Päätettiin korvata täysimääräisesti jalostustoimikunnan tutkimukseen valitsemien 5 koiran
näytteenotto sekä näytteiden lähetyskustannukset tutkimukseen.
37.10.

Yli 7-vuotiaiden käyttämättömien urosten silmätarkastuksen korvaaminen

Hallitus päätti korvata yli 7-vuotiaiden käyttämättömien jalostuskelpoisten urosten
silmätarkastukset kokonaisuudessaan.
37.11.
Koiratanssipäivä Oulussa
Saara Lehtinimen esitys Oulun seudulla järjestettävästä lappalaiskoirien koiratanssipäivästä.
Koulutuspäivään olisivat etusijalla lappalaiskoirat, ylijääville paikoille voidaan ottaa muita rotuja.
Laskelma kuluista:
Koulutuspäivän kesto 6h
Hallivuokra 150€
Kouluttajan matkakulut 112km x 0,43€/km =48,16€
Kouluttajan päiväraha 19€
Teet/kahvit treenaajille 13€
Kulut yhteensä 150€+48€+19€+13€= 230€
Koirakkoja otettaisiin koulutuspäivään 10kpl
Hinnoittelu lappalaiskoirat ry:n jäsenille lappalaiskoiran kanssa 15€, muille 25€. Kuunteluoppilaat
5€.
Mikäli koulutuspäivä menisi täyteen lappalaiskoirat ry:n jäsenistä ilman kuunteluoppilaita jäisi
lappalaiskoirat ry:lle kuluja kurssista 80€.
Kouluttajana toimii koiratanssin koulutusohjaaja sekä koiratanssin koetoimitsija Saara Lehtiniemi.
Päätettiin tukea Saara Lehtiniemen järjestämää koiratanssikoulutusta hänen esityksensä
mukaisesti.
37.12.

Koirankasvatuksen tulevaisuus seminaari 2.10.2016

Päätetään, että Sari Laitinen toimii meidän edustajana SuKoKan seminaarissa
37.13.

Meri-Lapin lappalaiskoirien mejä-koe Torniossa
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Päätettiin järjestää Tornion mejä-koe yhteistyössä Lapin Mäyräkoirakerhon kanssa. Hallitus tukee
mejä-kokeen järjestämistä 25 e/kokeeseen osallistuva lappalaiskoirakoirakko
37.14.

Helsinki Winner ja Voittaja Winner näyttelyiden Rotutori

Päätettiin, että yhdistys tilaa Kattokeskukselle pullaa/pikkusuolaista kiitokseksi mönkijän
lainaamisesta Koiramessut 2016 ständille sekä sen toimittamisesta ja noutamisesta.
37.15.
Vuoden koira- kilpailun säännöt
Laura Frimanin ehdotus Vuoden koira-kilpailun sääntöjen uudistamiseksi.
Tavoite oli muuttaa kevät- ja syyserikoisnäyttely samanarvoisiksi, koska nykyinen
keväterikoisnäyttelyn arvostus kaipaa mielestäni hieman uudistusta.
Nykyisissä säännöissä esimerkiksi vuoden uros/narttu -kilpailun voittaja on käytännössä 90 %
varmuudella selvillä keväterikoisnäyttelyn jälkeen, kun tiedetään joka rodun ROP ja VSP. Tyypillistä
viime vuosina on ollutkin se, että vuoden paras narttu tai uros on ollut jo täysin selvillä jopa
keväällä tai viimeistään kesän jälkeen, kun keväterikoisnäyttelyn lisäksi on ehditty käydä muutama
KV-näyttely. KV-näyttelyitä on nykyään niin paljon, että yhtään laadukkaammalla koiralla ei ole
mikään kovin vaikea haaste voittaa neljästi KV-näyttelyissä keväterikoisnäyttelyn lisäksi.
Syyserikoisnäyttelyyn tultaessa voittajat on lähes aina selvillä.
Nykyiset vuoden koira -säännöt siis käytännössä mitätöivät syyserikoisnäyttelyn arvon kokonaan,
vaikka se on ehdottomasti arvoltaan tärkeämpi kuin yksikään KV-näyttely. Muita syitä
erikoisnäyttelyiden uuteen arvostukseen on se, että sekä kevät- että syyserikoisnäyttely eivät
koiramäärältään merkittävästi eroa. Koiramäärien mahdolliset heilahtelut johtuvat enemmänkin
paikkakunnasta kuin siitä, onko kyseessä kevät- vai syyserikoisnäyttely. Lisäksi kummassakin
jaettavat sertit ovat samanarvoisia, joten en näe mitään syytä, miksi toinen erikoisnäyttely pitäisi
pisteyttää arvokkaammaksi kuin toinen. Se, että Kennelliiton sääntöjen mukaan yhden
erikoisnäyttelyn tulee olla pääerikoisnäyttely, ei vaikuta tässä tapauksessa pisteytykseen
mitenkään. Keväterikoisnäyttely voi pysyä pääerikoisnäyttelynä, mutta sen pisteytys vuoden koira
-kisassa tulisi arvottaa samaksi syyserikoisnäyttelyn kanssa.
Sääntömuutos mahdollistaisi sen, että kilpailu kauneimmasta kestäisi pitkälle syksyyn. Näin myös
sellaisilla koirilla, jotka eivät välttämättä ole parhaassa karvassa keväisin, olisi mahdollisuus
tasoittaa pisteitä syksyllä. Kauneimman titteli kuitenkin myönnetään koko vuoden näyttelytulosten
perusteella, joten on kohtuutonta, että sellaiset koirat, jotka sattuvat olemaan karvassa keväällä,
saavat paremmat edellytykset kisaan.
Ehdotus Liite 3
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Päätettiin uudistaa Vuoden koira-kilpailun säännöt tulleen esityksen mukaisesti seuraavilla
muutoksilla:
pentu ja veteraani pisteissä BIS sijoituksista lisäpisteitä niin, että:
*Kaikkien erkkareiden BIS 1-3 sijoitukset olisi 2 lisäpistettä
*KV ja kansalliset näyttelyn 1- 4 sijoitukset 3 lisäpistettä (perusteena koiramäärä BIS-kehissä)
*Ryhmänäyttelyn 1-4 sijoitukset 1 lisäpistettäpistettä
37.16.
Koira Expon osallistuminen
Koira Expoon 2017 on Kennelliitosta pyydetty yhdistykseltä luennoitsijaa.
Päätettiin, että koiraExpoon menee luennoitsijaksi Minna Mäntyranta-Mustonen ja Tiina Pulska.
Luennon aiheena Lappalaiskoirat paimenena.
37.17.
Pohjois-Savon alaosaston tukihakemus
Pohjois-Savon alajaosto hakee tukea DOBO-tunneille. Ohjaajana toimii Anita Pesola , Houndy
koirapalveluista. Tunnit pidetään kerran kuussa ja tunnin hinta on 20 €/koirakko. Tunnille mahtuu
kerrallaan 7 koirakkoa.
Anomme tukea 10€/kerta/koirakko loppu vuodeksi =4 kk
Päätettiin tukea Pohjois-Savon alaosastoa esityksen mukaisesti.
37.18.
Rallytoko hakemus
Minna Ryynäsen esitys hallitukselle:
Esitän hallitukselle seuraavanlaista rally-tokokoulutusta:
aika: 2.4.2017 8h
osallistujia: 12-16 koirakkoa
paikka: Dogness halli Kannuksessa
kouluttaja: rt-ylituomari Tytti Lintenhofer
Päivän kokonaishinta 625€ josta 350€ kouluttajan palkkiota ja 275€ päivän hallivuokra
Lappalaiskoirat ry maksaa puolet päivän kustannuksista eli 312,50€
Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautumisia tulee vähintään 6 koirakkoa.
Päätettiin tukea Rallytoko koulutusta 250 €.
38. Muut asiat
38.1.
Uudet ulkomuototuomarit
Silja Jokinen: suomenlapinkoira, lapinporokoira
Katja Korhonen: lapinporokoira

PÖYTÄKIRJA 1/2017

14.1.2017

Nina Janger: suomenlapinkoira
Veli-Pekka Kumpumäki: suomenlapinkoira, lapinporokoira
Katja Partanen: lapinporokoira
Pyydetään tuomariesittelyt lehteen, ulkomuototuomaritoimikunta huolehtii asiasta.
38.2.
Kysytään Kennelliiton kanta ja ohjeistus Poropaimennus taipumuskokeen saamisesta
viralliseksi suoritukseksi.
38.3.
Muistetaan kevätkokouksessa yhdistyksessä pitkään toimineita.
38.4.
Kotimaisten rotujen teemavuosi
Tiina Morri kertoi Kennelliiton kotimaisten rotujen teemavuoden työryhmän kuulumisista ja kuinka
tämä näkyy tulevissa tapahtumissa. Teemavuosi näkyy tapahtumissa seuraavasti:
• Koiramessut, Messukeskus 11.12.2016. Teemavuoden julkistus.
• Jalostuspäivät, Kuopio 30.1.2017: Teemavuoden esittely
• 4.-5.2.2017 KoiraExpo, Vantaa: luento (Minna Mäntyranta-Mustonen ja Tiina Pulska (lappalaiset
poropaimenina)
• Talvikki perhepäivä, Riihimäki helmikuu Metsästysmuseo: kotimaisten rotujen esittely. KantaHämeen lappalaiset koirineen esittelyssä koirineen
• 25.-26.3.2017 ShowPets: messuosasto + rotuesittelyssä lapinporokoira ja suomenlapinkoira
(Mirva Rantala ja Milla Mäkinen)
• 12.3.2017 Seinäjoki erikoisnäyttely: kennelliiton tervehdys teemavuoden tiimoilta
vuosikokouksen yhteydessä
• 8.10.2017 Pori, Erikoisnäyttely: tulosten tiedotus Kennelliiton sivuilla?
• 8.-10.12.2017 Koiramessut ja PMV 2017: messuosasto, rotutori. Pop-Up kotimaiset rodut
museonäyttely (?), laavukahvila/Kennelliiton osasto (?), kotimaisten rotujen & kansallispukujen
kavalkadi / isokehä, rotukehiin erikoisnäkyvyys (esimerkiksi matot), iso kehä = kaunein kotimaisen
rodun edustaja (?)
38.5.
Kuopion Jalostuspäivät 2017
Päätettiin siirtää keskustelu Puskikseen.
39. Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätettiin pitää seuraava kokous 15.2.2017 klo 18.00 skype kokouksena.
40. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10

