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HALLITUKSEN KOKOUS
Aika: 15.5.2017 klo 18:30
Paikka: Nettikokous
Paikalla: Marjo Berg, Riikka Tuomisto, Janika Wikstén, Sari Laitinen, Saara Sampakoski, Seija
Piipponen, Tiina Morri, Marjaana Vuollet, Heidi Ranta, Irene Venejärvi ja Arja Immonen
Poissa: Marja Koskinen ja Tiina Ahonen
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.33
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Lisätään esityslistalle kohta 7.7
Muihin asioihin lisättiin: Vuosikirja asiat, varasto, syys- ja kevätpäivien paikkojen vuokrahinnat
4.
Hallitus päätti kohdan 4 ja 7.7 osalta, että kohdat ovat salaisia eikä niistä tiedoteta julkisesti.
5. 2019 ja 2020 vuoden erikoisnäyttelyt
Näyttelytoimikunta esittää 2019 erikoisnäyttelyn pitopaikoiksi kevät näyttelyn osalta Helsinkiä ja
syys näyttelyn osalta Kainuu/Vuokattia. Juhlavuoden 2020 erikoisnäyttelyn pitopaikoiksi kevät
näyttelyn osalta Rovaniemeä ja syys näyttelyn osalta Lahtea.
Hyväksyttiin näyttelytoimikunnan näyttelypaikkakuntia koskevat ehdotukset ja päätettiin anoa
näyttelyt kyseisille paikkakunnille ja tuomari ehdotukset muutamin muutoksin. Tuomaritiedot
julkaistaan myöhemmin niiden varmistuttua.
6. Jäsenasiat
Alkuvuonna yhdistykseen on liittynyt 175 henkilöä ja siitä on eronnut 318 henkilöä. Eronneista
suurin osa oli kasvattajien yhdistykseen liittämiä jäseniä.
7. Hallituksen keskustelufoorumilla päätetyt
7.1 Seinäjoen erikoisnäyttelyn matkakorvaukset
Seinäjoella seurasin Marjut Havuahon ja Tiina Morrin työpanosta erikoisnäyttelyn hyväksi.
Lauantaina he aloittivat aamupäivällä käymään palkintoja läpi, järjestelivät ja merkkasivat ne. Sen
jälkeen he laittoivat kehälaatikot kuntoon. Siinä meni aikaa useampi tunti. Sunnuntaina he olivat
aamusta ajoissa paikalla ja huolehtivat palkinnot kehiin. Huolehtivat, että kehäsihteerit tiesivät mitä
jaetaan ja kenelle. Marjut juonsi loppukehän ja Tiina huolehti palkinnot loppukehiin.
He tekivät täysillä töitä ja ehdotukseni on, että heille korvataan matkat ja yhden yön yöpyminen.

Päätettiin korvata Tiina Morrin ja Marjut Havuahon yhden yön yöpyminen sekä matkakulut
Seinäjoen erikoisnäyttelyyn suuren työpanoksen johdosta.
Vahvistettiin päätös.
7.2 GenSol, epäviralliset DM-tulokset yhdistyksen kotisivuille
GenSolin kautta tehtyjä DM-geenitestejä on ilmoitettu jalostustoimikunnalle tähän mennessä 12kpl.
GenSolin kautta tilattavat testit on merkitty jalostustoimikunnan tietojärjestelmään epävirallisina
tuloksina koska koiran tunnistusmerkintää ei olla näytteenoton yhteydessä tarkistettu.
Jalostustoimikunta toivoisi näidenkin tulosten tallettamista yhdistyksen kotisivuille julkiseksi
listaukseksi. Listan voisi lisätä jo valmiina olevalle sivulle DM geenitestatuista suomenlapinkoirista
mutta näille epävirallisille tuloksille voisi tehdä kokonaan oman listauksen esim. virallisten tulosten
perään maininnalla, että tulokset ovat epävirallisia GenSolin kautta teetettyjä testejä.
Suomenlapinkoirien geenitestituloksia degeneratiivisen myelopatian osalta.
Päätettiin jatkossa julkaista myös GenSolin kautta otettujen geenitestien tulokset yhdistyksen
kotisivuilla. Testituloksiin tulee jatkossa merkitä selkeästi, että onko tulos virallinen vai
epävirallinen.
Vahvistettiin päätös.
7.3 Koirien genomikarttaa parantava FANTOD-projekti etsii koiria
Hannes Lohelta tullut pyyntö yhdistykselle julkaista tiedote koskien koirien genomikarttaa
parantavan FANTOD-projektia jossa projektiin etsitään lopetuspäätöksen saaneita koiria.
Päätettiin julkaista Hallitus tiedottaa osioissa ilmoitus koskien koirien genomikarttaa parantavaa
FANTOD-projektia.
Vahvistettiin päätös.
7.4 Esitys Vuoden Koira-sääntöjen muutoksesta
Minna Mäntyranta-Mustosen ja Tiina Ahosen esitys. Esitän, että Vuoden Koira-kilpailun Vuoden
Paimennuskoira-luokan pisteytykseen tehdään seuraavat muutokset:
- “Pistelaskussa huomioidaan kolme parasta tulosta kalenterivuodelta.” muutetaan muotoon
“Pistelaskussa huomioidaan kaksi parasta tulosta kalenterivuodelta.”, jolloin tulosten arvotuksessa
painotetaan aiempaa enemmän laatua määrän sijaan.
- Myös kohtaan “Tulosten mennessä tasan huomioidaan laskennassa mukana olevien kokeiden
pistemäärien keskiarvo. Jollei paremmuusjärjestys näinkään selviä huomioidaan tuloksissa
neljännessä kokeessa saatu a) tulos, b) pistemäärä, c) kaikkien neljän kokeen pistemäärien
keskiarvo jne.” tulee muuttaa neljän tilalle kolme, jos vain vuoden kaksi parasta tulosta
huomioidaan.
- Poropaimennuskilpailun tuloksista otettaisiin nykyisen viiden parhaan tuloksen sijaan huomioon
vain kolme parasta, koska poropaimennuskisan osallistujien sallittu maksimimäärä on pienentynyt
aikaisemmista vuosista.
Päätettiin muuttaa Vuoden koira kilpailun Paimennusluokan pistelasku esityksen mukaisesti.
Vahvistettiin päätös.

7.5 Kotimaisten rotujen kasvattajilta Luumäellä 19.4.2017
Päätettiin julkaista kennelliiton kasvattajaillan tiedote yhdistyksen hallituksen tiedotteissa sekä
kotisivuilla.
Vahvistettiin päätös.
7.6 Tiina Riuttasen ehdotus koskien Iloisesti läsnä kirjoja
Suomi 100 vuotta juhlavuoden kunniaksi voisimme lahjoittaa Iloisesti läsnä –kirjoja kirjastoille.
Kirjojen varasto on niin suuri, että niitä riittää tällaiseen pr-toimintaankin
Päätettiin lahjoittaa Iloisesti läsnä-kirjoja kirjastoille.
Vahvistettiin päätös.
7.7
8. Muut asiat
8.1

Vuosikirja-asiat

Vuosikirja asia etenee mutta kirjoittajia tarvitaan lisää. Asian käsittely siirrettiin hallituksen
keskustelufoorumiin.
8.2

Varastotilanne

Yhdistyksen tavaroille tarvitaan edelleen varastotilaa. Varaston tulee olla paloturvallinen tai osalle
materiaalille tulee olla palokaappi. Riikka Tuomisto kartoittaa varastotilannetta Lahden alueelta.
8.3

Kevät- ja syyspäivien paikkojen vuokrahinnat

Näyttelytoimikunta toivoo hallitukselta ohjeellista hintaa kevät- ja syyspäivien näyttelypaikkojen
hinnoille, jotta jatkossa voidaan välttää budjetin ylittyminen.
Hallitus toivoo, että näyttelytoimikunta selvittää 2018 näyttelypaikkojen vuokrahinnat, jotta
vuokriin voidaan budjetoitua riittävästi rahaa.
8.4

Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään hallituksen keskustelufoorumilla.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10

