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HALLITUKSEN KOKOUS
Aika: 30.3.2017 klo 18:00
Paikka: Nettikokous
Paikalla: Marjo Berg, Riikka Tuomisto, Janika Wikstén, Sari Laitinen, Saara Sampakoski, Seija
Piipponen, Tiina Morri, Marjaana Vuollet, Heidi Ranta ja Tiina Ahonen
Poissa: Irene Venejärvi, Arja Immonen ja Marja Koskinen
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Riikka Tuomisto ehdotti, että lisätään hallituksen keskustelufoorumilla päätettyihin asioihin
kohta 10.11 Lammaspaimennus taipumustesti sekä kohta 10.12 lappalaiskoirille suunnattu
jälkikoulutus. Hyväksyttiin lisäys.
4. Poropaimennus taipumustestin virallistamisen työryhmä
Keskusteltiin mitä hyötyä taipumistestin virallistamisesta olisi, sekä mitä haittaa siitä olisi.
Päätettiin, että tässä vaiheessa ei vielä perusteta työryhmää. Yhdistyksen puheenjohtaja
keskustellee asiasta porokoirakerhon puheenjohtajan kanssa.
5. Seinäjoen erikoisnäyttelyn läpikäynti
Käytiin läpi näyttelystä tullut palaute. Näyttelystä on tullut paljon hyvää palautetta
näyttelypaikasta ja asioiden sujumisesta.
6. 50 v juhlavuoden erikoisnäyttelyt v.2020
Keskusteltiin
juhlavuoden
erikoisnäyttelyiden
paikkakunnista.
Päätettiin,
että
keväterikoisnäyttely, joka on päänäyttely, pyritään järjestämään Rovaniemellä ulkonäyttelynä.
Syyserikoisnäyttelyn paikkakunta on vielä selvitettävänä.
Marjo Berg esitti, että juhlavuoden erikoisnäyttelyiden ilmoittautumismaksu olisi puolet
normaalista.
Päätettiin, että juhlavuoden erikoisnäyttelyiden ilmoittautumismaksu on puolet normaalista
osallistumismaksusta.
7. Alaosastojen ja harrastevastaavien vastuuhenkilöt
Keskusteltiin alaosastojen yhdyshenkilöiden ja harrastevastaavien vastuuhenkilön valitsemisesta
hallituksen sisältä, vastuuhenkilön tehtävänä olisi toimia alaosastojen yhdyshenkilöiden ja
harrastevastaavien ja hallituksen välisenä yhdyshenkilönä. Tällä hetkellä viestit kulkevat
sihteerin ja puheenjohtajan kautta. Hallituksen kokouksessa paikalla olijoista ei löytynyt

yhdyshenkilöä, joten asian käsittely päätettiin siirtää hallituksen keskustelufoorumille
käsiteltäväksi.
8. Kesäleiri 2018
Päätettiin järjestää kesäleiri 2018 Hartolassa Päijät-Hämeen lappalaisten toimesta.
9. Jalostustoimikunnan esitys terveystietojen keräämisestä
Jalostustoimikunta toivoo, että esimerkiksi kasvattajien kotisivuilla olevia koirien terveystietoja,
joita ei jalostustoimikunnalle ilmoiteta voitaisiin kerätä jalostustoimikunnan käyttöön.
Tällä hetkellä tämä ei ole mahdollista, koska koirien terveystiedot tulee ilmoittaa koiran
omistajan toimesta jalostustoimikunnalle siihen tarkoitetulla sähköisellä lomakkeella.
Päätettiin, että jalostustoimikunta voi jatkossa ottaa kasvattajaan yhteyttä sähköpostilla ja pyytää
käyttöluvan esimerkiksi kotisivuillaan julkaistuihin terveystietoihin. Sähköpostista tulee ilmetä
kasvattajan suostumus tietojen käyttöön sekä myös kyseisen kasvattajan kasvattien omistajien
lupa joiden terveystiedot on sivulla julkaistu. Näissä tapauksissa erillistä lomaketta ei tarvita.
Jalostustoimikunta merkitsee tietoihin, että sairauksista ei ole eläinlääkärin todistusta..
Paimensukuisten lapinkoirien seura (PLS) on kerännyt paimensukuisten lapinkoirien
terveystietoja. Janika Wikstén selvittää PLS.n kanssa mahdollisuutta käyttää heidän keräämiä
tietoja jalostustoimikunnassa.
10. Hallituksen keskustelufoorumilla päätetyt
10.1 JTK.n ehdotus hallitukselle jalostustarkastajien pätevöitymiseen liittyen
Ehdotetaan hallitukselle: Näyttöä voi yrittää kun on tehtynä 50 harjoittelua, joista vähintään 30
koiraa on “omaa”/ensisijaista rotua. Jos jalostustarkastaja haluaa antaa näytön kahdesta rodusta,
toista rotua tulee olla tehtynä vähintään 20 harjoittelua. Ruotsinlapinkoirat katsotaan
tapauskohtaisesti, koulutus mahdollisuuksien mukaan esimerkkikoiran kanssa, muussa
tapauksessa kuvamateriaalin avulla. Näytöt ottaa vastaan kaksi eri ulkomuototuomaria, ei
tarvitse olla samalla kerralla. Kuitenkin eri rotujen näytöt voi antaa myös samalla kerralla.
Jalostustarkastajiksi hakevien aikaisemmat kokemukset jalostustarkastuksista otetaan
huomioon. Ensimmäisiä harjoituksia voi alkaa tehdä jalostuspäivillä 2017.
Esitetään hallitukselle Petra Palukkaa, Taru Valliusta ja Marjo Vierikkoa kouluttautumaan
jalostustarkastajiksi.
Päätettiin hyväksyä esitetyt henkilöt Petra Palukka, Taru Vallius ja Marjo Vierikko
opiskelemaan jalostustarkastajiksi. Hyväksyttiin myös jalostustoimikunnan esitys
harjoitteluiden määrästä ja jalostustarkastajien pätevöinnistä.
Vahvistettiin päätös.
10.2 Esitys hallitukselle lappalaiskoirien paimennusmestaruuksista FCI:n trad style paimennuskokeissa:
Lammaspaimennusmestaruus
Lappalaiskoirat ry pyrkii järjestämään vuosittain paimennusmestaruuskilpailut. Järjestelyistä
vastaa kunkin vuoden paimennuksen koetoimikunta. Kokeessa lappalaiskoirat (lapinporokoirat,
suomenlapinkoirat ja ruotsinlapinkoirat) kilpailevat FCI:n virallisissa traditional style
paimennuskoeluokissa PAIM-1, -2 ja -3. Mestaruus jaetaan korkeimmat pisteet saavuttaneelle
lappalaiskoiralle. Tulos tulee olla hyväksytty.
Pisteet menevät luokissa seuraavasti:

Luokka 1, vähintään 52.5 pistettä ja enintään 75 pistettä
Luokka 2, vähintään 70 pistettä ja enintään 100 pistettä
Luokka 3, vähintään 105 pistettä ja enintään 150 pistettä
Koska roduissa ei ole vielä tarpeeksi kolmosluokan koiria, esitetään seuraavanlaisia
pistekertoimia: luokka 1 pisteet sellaisinaan, luokka 2 kerroin 1,5 ja luokka 3 kerroin 1,9.
Mestaruuksissa palkitaan kolme korkeimman pistemäärän saavuttanutta koiraa. Pistemäärän
pitää yltää hyväksyttyyn tulokseen.
Päätettiin hyväksyä Satu Viljakaisen lähettämä esitys lappalaiskoirien paimennusmestaruuksista
FCI:n trad style-paimennuskokeissa esityksen mukaisesti.
Vahvistettiin päätös.
10.3 Alaosastojen toimintasuunnitelmat
Päätettiin, että jatkossa alaosastoilta pyydetään toimintasuunnitelmat ennen yhdistyksen
budjetin tekoa, jotta alaosastojen suunnitelmiin voidaan varautua paremmin yhdistyksen
budjettia tehtäessä.
Vahvistettiin päätös.
10.4 Oulun alaosaston anomus hallivuorojen kustannuksiin
Oulun alaosastolla on jo 10 vuoden ajan ollut talvikaudella syyskuusta huhtikuuhun
viikoittainen harjoitusvuoro sisähallissa. Tänä vuonna vuoro on Oulun Koirakerhon hallissa
Evidensia Areenalla perjantai-iltaisin. Kevätkausi kestää 6.1. - 28.4. eli 17 kertaa. Tuntivuokra
on 45 euroa, joten kevätkauden kokonaishinta on 765 euroa. Se jaetaan kävijöiden kesken, tällä
kevätkaudella kävijöitä on 16.
Anomme hallivuoron kustannuksiin 300 euron avustusta rotuyhdistykseltä.
Päätettiin tukea Oulun alaosastoa 250 €.
Vahvistettiin päätös.
10.5 Yhteistyöehdotus Porokoirakerholta ja saamelaismuseo Siidalta juhlavuodelle
"Ehdotus: yhteistyöhanke, Lappalaiskoirat, Kennelliiton koiramuseo, Porokoirakerho,
saamelaismuseo ja mahdolliset muut toimijoita, "Poromiehen koira" lappalaiskoirien historiaa ja
nykypäivää esille näyttelyssä sekä Siidassa että Kennelliiton virtuaalisessa koiramuseossa.
Oheistapahtumia? Julkaisu?
Rahoitusta esivalmisteluun voi hakea nyt 10.2. mennessä Lapin kulttuurirahastolta ja toteutus
ensi vuonna. Muitakin rahoituskanavia on jo jonkin verran listattu. Museolla on mielenkiinto
olla mukana, jos näyttely tuotettaisiin samalla, museo voisi hoitaa kulttuurirahaston
avustusanomuksen"
Päätettiin lähteä suunnittelemaan museonäyttelyä yhdistyksen juhlavuodelle Porokoirakerhon ja
saamelaismuseo Siidan kanssa.
Vahvistettiin päätös.
10.6 Palveluskoira-lehden tilaus
Seija Piipponen esitti, että yhdistys voisi tilata ko. lehden Hertta Mikkoselle ja Laura Okkerille,
koska he ovat toko- ja pk-puolen vastaavia ja usein järjestävät koulutuksia sekä osallistuvat

kilpailujen suunnitteluun/järjestämiseen. Lehden vuosikerta maksaa 40 eur ja tilaus on jatkuva.
Päätettiin, että ei tilata Palveluskoira-lehti Hertta Mikkoselle ja Laura Okkerille, sillä
molemmille lehti tulee jo.
Vahvistettiin päätös.
10.7 Luonnetyöryhmä
Luonnetyöryhmän tarkoituksena on luoda seuraavat ihanneprofiilit vuoden 2017 aikana:
- MH-luonnekuvaus (suomenlapinkoira, lapinporokoira, ruotsinlapinkoira)
- Luonteen jalostustarkastus (suomenlapinkoira, lapinporokoira, ruotsinlapinkoira)
- Luonnetestin osalta suomenlapinkoiralle ja lapinporokoiralle on jo olemassa ihannetulokset,
jotka löytyvät ko. rotujen jalostuksen tavoiteohjelmista (JTO), mutta koska suomenlapinkoiralla
on lyhyt sanallinen selvitys, kun taas lapinporokoiralla on hieman laajempi, ihannearvot
sisältävä kuvaus, nämäkin voisi yhdenmukaistaa luonnetyöryhmäprojektin puitteissa ja
sisällyttää seuraaviin jalostuksen tavoiteohjelmiin (joiden seuraava päivityskierros alkaa vuonna
2018). Myös ruotsinlapinkoiralle tulisi laatia luonnetestin ihannetulos (ruotsinlapinkoiralla ei
ole olemassa Suomen mallin mukaista JTO:aa, eikä Ruotsin vastaavassa dokumentissa
(Rasspecifik avelsstrategi för svensk lapphund) ole myöskään määritelty ihanneluonnetta).
Mukaan lupautuneet jäsenet:
Jessica Aschberg (luonteen jalostustarkastaja)
Leena Berg (luonnetestituomari) *)
Petri Hallberg (jalostustoimikunnan edustaja)
Anu Haveri (lpk-harrastaja)
Jorma Kerkkä (luonnetestituomari, MH-luonnekuvaaja) *)
Eini Kipinoinen (slk-kasvattaja)
Meri Markkanen (rlk-kasvattaja)
Minna Mäntyranta-Mustonen (paimennuspuolen edustaja)
Heidi Ranta (hallituksen edustaja)
*) Leena Berg ja Jorma Kerkkä ovat lupautuneet mukaan projektin loppuvaiheeseen, ks. Leenan
viesti asiasta: "Ehdotamme seuraavaa: rotujärjestönä teette viestissäsi mainitulla työryhmällä
ihanneprofiilit (= mitä haluatte lappalaiskoirien olevan nykytilanteessa) ja sitten kun se on
valmis, niin voitaisiin pitää yksi palaveri kasvotusten ja käydä läpi sitten luonnetestituomareiden
(allekirjoittanut ja Jorman) sekä MH-kuvaajan (Jorman) näkökulmasta mahdolliset
korjausehdotukset. Olisi hyvä saada ennen palaveria ihanneprofiilit etukäteen luettavaksi, niin
voisi sitten valmistautua hyvin palaveriin ja tuolloin yksi kokous riittäisi."
Päätettiin hyväksyä jalostustoimikunnan esitys luonnetyöryhmän kokoonpanoksi.
Vahvistettiin päätös.

10.8 Jalostustoimikunnan sihteerin esitys Office-ohjelma
Esitys jalostustoimikunnan sihteerin töihin tarvittavaa ohjelman Office 365 maksaminen.
Ohjelma maksaa 69€/vuosi.
Päätettiin korvata jalostustoimikunnan sihteerin käyttöön Office-ohjelma Marjo Vierikon
esityksen mukaisesti.
Vahvistettiin päätös.
10.9 DM ruumiinavauskorvaus
Janika Wiksten esitti hallitukselle seuraavaa
7.2.17 on tehty päätös: "päätettiin korvata ruuminavauksia myös kaikille DM:n osalta
sairausalttiiksi geenitestatuille koirille jalostustoimikunnan esityksen mukaisesti."
Eilen on lopetettu toinen tiedetyistä ja sairastumisalttiiksi todetuista koirista sairauden vuoksi Taapanterin Kreivitär synt 07. Omistaja suostuu siihen, että koira lähetettään avattavaksi ja
koiran ruumis on nyt matkalla Helsingin Yliopistolle avattavaksi.
Koska koiran omistajalle tulee ylimääräisiä kuluja koiran ruumiin lähettämisestä Helsinkiin sekä
koiran tuhkauksesta Helsingissä. Esitän hallitukselle, että ensimmäisen DM tutkimukseen
lähetetyn koiran kohdalla koiran omistajalle korvataan asiasta koituvat ylimääräiset kulut jotka
koostuvat ruumiin lähettämisestä Helsinkiin sekä Helsingin seudun kalliimmasta
tuhkaushinnasta.
Päätettiin korvata Janika Wiksténin esityksestä ruumiinavaukseen lähetettävän DMsairausalttiin koiran tuhkauksesta ja kuljetus kustannuksista aiheutuvat lisäkustannukset, jos
tieto ruumiinavausraportista toimitetaan yhdistyksen jalostustoimikunnalle julkisena tietona.
Vahvistettiin päätös.
10.10 Lippupaketin tilaus
Kennelliitolla on tarve uusille lipuille ja olemmekin tekemässä lipputilausta.
Tässä samalla rotujärjestöillä, rotua harrastavilla yhdistyksillä ja kennelpiireillä on mahdollisuus
tilata oma lippupaketti käyttöönsä.
Lippupaketin hinta on 300 euroa ja se sisältää kolme lippua (Kennelliiton, FCI:n ja PKU:n
liput). Liput ovat kooltaan 165 x 270 cm eli mitoitettu 10 metrin lipputankoa varten.
Lippuja voi käyttää:
Kennelliiton lippu – kaikki Kennelliiton tapahtumat, kokeet ja kilpailut
FCI:n lippu – kaikki kansainväliset kokeet ja kilpailut, esimerkiksi kansainväliset näyttelyt
PKU:n lippu – kaikki Pohjoismaiset kokeet ja kilpailut, esimerkiksi NORD-näyttelyt
Päätettiin, että emme tilaa rotujärjestön käyttöön lippupakettia Kennelliiton tarjouksen
perusteella.

Vahvistettiin päätös
10.11 Lammaspaimennustaipumustesti
Satu Viljakaisen esitys lammaspaimennustaipumustestin järjestämisestä Jyväskylässä Tukkolan
tilalla.
Tukkolan tila veloittaa päivästä 250 €. Osallistujia voinee ottaa max 12. Taipumustestin hinta
olisi 70 € lappalaiskoirat ja 80 € muilta roduilta, etusijalla taipumustestiin olisivat
lappalaiskoirat.
Päätettiin hyväksyä lammaspaimennustaipumustestin järjestäminen Satu Viljakaisen ehdotuksen
mukaisesti.
Vahvistettiin päätös.
10.12 Lappalaiskoirille suunnattu jälkikoulutus
Heidi Strengellin esitys jälkikoulutuksen järjestämisestä lappalaiskoirille.
Olen suunnitellut lappalaiskoirille suunnattua jälkikoulutusta toukokuulle. Tarkoitus olisi
järjestää kaksipäiväinen koulutus Ylöjärvellä Kurussa, kouluttajina Petteri Ikonen (peltojälki) ja
Matleena Ikonen (PAJÄ eli palveluskoirien metsäjälki). Kouluttajat pyytävät koirakohtaista
maksua 25€/koira/päivä. Koiria mahtuisi tason mukaan koulutukseen n.10 eli jos on esimerkiksi
paljon aloittelevia, mahtuu enemmän jne. Jos koulutus ei täyty lappalaiskoirista, sinne voidaan
ottaa muidenkin rotujen edustajia korkeammalla maksulla.
Koska etukäteen ei voi tietää, paljonko koulutus tulee maksamaan tai kuinka monta
lappalaiskoiraa lopulta osallistuu, ei ole, ajattelin itse, että helpoin olisi, jos olisi jokin ennalta
sovittu rahamäärä, jonka yhdistys korvaisi aina yhden lappalaiskoiran osallistumisesta.
Päätettiin tukea lappalaiskoirille suunnattua jälkikoulutusta 10 €/ lappalaiskoirakoirakko.
Vahvistettiin päätös.
11. Muut asiat
Saara Sampakoski toi esiin ongelman hallituksen keskustelufoorumilla käsiteltävien asioiden
käsittelyaikojen pituudesta. Keskustelufoorumilla olevia asioita jää roikkumaan, koska niihin ei
oteta kantaa ja asioita ei saada päätettyä. Puheenjohtaja toivoi kaikkien hallituksen jäsenien
käyvän keskustelufoorumilla viikoittain ja ottavan kantaa siellä käytäviin keskusteluihin, jotta
asiat saadaan päätettyä.
Kennelliiton kotimaisten rotujen kasvattajien keskusteluiltaa koskeva keskustelu on avattu
hallituksen keskustelufoorumiin ja odottaa kannanottoja asiasta.
Seuraava kokouksen ajankohta 15.5.2017 klo 18.30.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.

