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HALLITUKSEN KOKOUS
Aika: 27.8.2017 klo 10
Paikka: Sokos Hotelli Vantaa, Vantaa
Paikalla: Marjo Berg, Riikka Tuomisto, Seija Piipponen, Sari Laitinen, Janika Wiksten,
Marjaana Vuollet, Tiina Ahonen ja Arja Immonen
Poissa: Marja Koskinen, Heidi Ranta, Tiina Morri, Saara Sampakoski, Irene Venejärvi
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.20.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Lisätään Kajanin näyttely, vuosikirja asiat ja Ritva Lappalaisen selvityspyyntö vuoden 2016
toko-koirakilpailun pistelaskusta.
4. Budjetti 2018
Päätettiin myydä näyttelyluettelot erikoisnäyttelyissä jatkossa omakustannushintaan tai
mietitään vaihtoehtoisa toimintatapoja.
Päätettiin antaa alaosastoille rahallinen korvaus 100€ vuoden 2018 aikana järjestetystä
luonnetestistä joissa etusijalla lappalaiskoirat.
Päätettiin esittää tehty budjetti syyskokoukselle.
5. Toimintasuunnitelma 2018
Päätettiin esittää tehty toimintasuunnitelma syyskokoukselle.
6. Jäsenasiat
Eronneita jäseniä 1.5-30.7.2017 133, liittyneitä 157.
7. Päätöksen teko hallituksen keskustelufoorumilla
Hallituksen keskustelufoorumilla asioiden käsittely venyy, koska kaikki hallituksen jäsenet
eivät osallistu aktiivisesti keskustelufoorumilla käytävään keskusteluun ja päätöksen
tekoon.
Päätettiin, että hallituksen keskustelufoorumilla ei tehdä päätöksiä vaan hallitus tekee
päätökset kuukausittain pidettävässä nettikokouksessa. Fyysisiä kokouksia pidetään
vähintään kaksi kertaa vuodessa ja ne korvaavat nettikokouksen siltä kuukaudelta.

8. Hallituksen keskustelufoorumilla päätetyt
8.1 Fidelis ja Miehtebiekka koirien polveutumisen selvittäminen
Päätettiin julkaista hallituksen hyväksymä tiedote polveutumistestauksista hallituksen
tiedotteissa, kotisivujen uutisissa sekä lehdessä. Kennelliitto lähettää tiedotteen suoraan heidän
tiedossaan oleville koirien omistajille.
Päätettiin että Saara Sampakoski ja Sari Laitinen toimivat yhdistyksen yhteyshenkilöinä
testausten
koordinoinnissa
ja
neuvonnassa.
Asian
hoitoa
varten
avataan
neuvonta@lappalaiskoirat.fi sähköpostiosoite johon on lukuoikeus myös yhdistyksen
puheenjohtajalla ja sihteerillä.
Päätettiin että yhdistys suosittelee myös muiden Miehtebiekka ja Fidelis kenneleiden kasvattien
polveutumistestausta, mikäli niitä käytetään jalostukseen. Polveutumistestaus on edellytys,
jotta näiden koirien pentueet hyväksytään yhdistyksen pentuvälitykseen.
Päätettiin, että polveutumisselvitykseen kuuluvia koiria, joiden omistajia ei ole vielä tavoitettu,
aletaan selvittää myös Facebookin kautta.
Hyväksyttiin hallituksen keskustelufoorumilla tehty päätös.
8.2 Mejä-koira kilpailun pistelaskuohjeen päivittäminen
Kirsi Savelan ehdotus vuoden Mejä-koira kilpailun pistelaskuohjeisiin. Ehdottaisin seuraavia
muutoksia pistelaskuperusteisiin:
VOI-luokka:
VOI 1 12 pistettä
VOI 2 10 pistettä
VOI 3 8 pistettä
AVO-luokka:
AVO 1 6 pistettä
AVO 2 4 pistettä
AVO 3 2 pistettä
Valioituminen jälkivalioksi ko. vuonna 20 pistettä (huomioidaan myös muiden maiden
jälkivalion arvot).
Lappalaiskoirien mejä-mestaruus kokeiden sijoituksista seuraavat lisäpisteet:
Lappalaiskoirien mestaruus (molemmat luokat)
1. tulos 4 pistettä
2. tulos 3 pistettä
3. tulos 2 pistettä

Kaikille kokeeseen osallistujille +1 lisäpiste tuloksesta riippumatta.
Pisteiden mennessä tasan otettaisiin huomioon Voi-luokan parhaimmat pisteet.
Muuta pistelaskuperusteet pysyisivät samoina kuin ennenkin.
Päätettiin päivittää vuoden mejä-koira pistelaskuohjeiden päivittämistä Kirsi Savelan esityksen
mukaisesti.
Hyväksyttiin hallituksen keskustelufoorumilla tehty päätös.
8.3 Koiratanssin mestaruuskilpailu
Saara Lehtiniemen esitys koskien koiratanssin mestaruuskilpailua: esittäisin Lappalaiskoirat
ry:n hallitukselle, että syksyllä 2017 pidettäisiin koiratanssissa lappalaiskoirien
mestaruuskilpailu. Koiratanssissa kisanneita lappalaiskoiria on tällä erää 14kpl ja monta
harrastavaa, jotka ei ole vielä kisoihin uskaltautuneet. Lappalaiskoirien mestaruus voisi
innostaa uusia lappalaiskoiraharrastajia myös uskaltautumaan kisoihin.
Lappalaiskoirien mestaruus voitaisiin järjestää Oulun koiratanssikisoissa 23.9.2017.
Järjestävälle seuralle, Oulun Koirakerholle sopi lappalaiskoirien mestaruus noihin kisoihin niin,
että Lappalaiskoirat ry osallistuisi kuluihin ainoastaan kustantamalla omat
rotumestaruuspalkinnot.
Lappalaiskoirien mestaruuden säännöt pitäisi luonnollisesti vielä miettiä loppuun ja kirjoittaa,
mutta voisin sen tehdä, mikäli rotujärjestö ylipäätään antaa vihreää valoa rotumestaruuden
järjestämiseen jo tälle syksyä. Alustava ajatus pisteiden laskuun olisi, että koiratanssin
molemmat lajit yhdistettäisiin lappalaiskoirien mestaruudessa samaan. Eli mestaruuden
voittaisi yhdellä kisalla, mutta molempien lajien samat tasoluokat verrattaisiin samaan.
Erillisinä lajeina osassa luokista olisi vielä kovin vähän koiria. Eli tuolla ajatuksella palkintoja
tulisi "koiratanssin” alokas-, avoin- ja voittajaluokkaan, mutta ei eri lajeihin. Tasapisteiden
säännöt pitäisi toki myös rukata, että mistä tuomariosa-alueista katsottaisiin silloin voittajat ja
missä järjestyksessä jne.
Päätettiin järjestää koiratanssin mestaruuskilpailut Saara Lehtiniemen esityksen mukaisesti.
Kilpailun järjestämiseen liittyvistä asioista tehdään kirjallinen sopimus järjestävän kerhon
kanssa.
Hyväksyttiin hallituksen keskustelufoorumilla tehty päätös.
8.4 Maajoukkueeseen osallistuvien koirakoiden tukeminen
Leila Lehtonen-Jukantuvan anomus koiratanssin pohjoismaiden mestaruuskilpailujen
matkakustannuksiin: Minut ja suomenlapinkoirani Tulettaren Benji on valittu koiratanssin
edustusjoukkueeseen
Pohjoismaiden
mestaruuskilpailuihin
(http://www.palveluskoiraliitto.fi/ajank ... littu.html). Kyseiset kilpailut ovat tänä vuonna
Tanskan Viborgissa 29.9.-1.10. (http://www.palveluskoiraliitto.fi/ajank ... html?p19=3).
Matkaan lähdetään keskiviikkoiltana, perillä Viborgissa ollaan torstai-iltana, takaisin kotona
toivottavasti maanantain-ja tiistain välisenä yönä. Matkakustannuksia kaikkineen olen
alustavasti laskeskellut aiempien maajoukkuedustajien kokemuksien mukaan noin 1000e

(auton polttoaineet - asun Keski-Pohjanmaalla Kaustisella ja kilometrejä tulee noin 3000,
edestakaiset laivamatkat, lautta-/siltamaksut, 3-4 hotelliyötä, yms.). Koiralle tarvitsee myös
lemmikkieläinpassin ja maajoukkueloimen, ilmeisesti myös itselleen täytyy hankkia
edustusasu. Palveluskoiraliitto avustaa matkaa n. 400e/kilpailija. Saisinko Lappalaiskoirat
ry:ltä lisäavustusta matkaan? Tietenkin vasta jälkikäteen todellisten kulujen mukaan.
Riikka Tuomisto esittää, että voidaanko tämän anomuksen pohjalta tehdä ennakkopäätös
koskien lappalaiskoiria jotka ovat edustavat suomea maajoukkueissa. Esitän, että heitä tuetaan
vastaavalla tavalla, kuin Maailman voittaja ja Euroopan voittaja näyttelyn palkintomatkalle
lähtevien koiria, korvaus on 1/3 osa matkakustannuksista tai korkeintaa 500€.
Päätettiin, että yhdistys tukee maajoukkueessa Suomea edustavien lappalaiskoirakoirakoiden
osallistumis- ja matkakustannuksissa siten, että tuki on 1/3 kustannuksista tai korkeintaan 500
euroa.
Hyväksyttiin hallituksen keskustelufoorumilla tehty päätös.
8.5 Onnittelukortit 2017 teemavuoteen liittyen
Päätettiin ottaa Kennelliiton esityksen mukainen teemavuoden onnittelukortti käyttöön
rotumestaruuksien voittajille.
Hyväksyttiin hallituksen keskustelufoorumilla tehty päätös.
8.6 Agirotu-joukkueiden osallistumismaksu
Outi Puhakan edotus hallitukselle agirotu-joukkueiden osallistumismaksusta. Nyt tarjolla olisi
4 kpl lapinporokoira-joukkueita ja säännöissä taitaa lukea, että yhdistys tukee 1 joukkue/rotu.
Maksu per joukkue on 50€, voidaanko tukea kaikkia joukkueita tällä kertaa.
Päätettiin, että yhdistys kustantaa kaikkien neljän agirotukilpailuun
lappalaiskoirajoukkueen osallistumismaksut. Yhteensä 200 €

osallistuneen

Hyväksyttiin hallituksen keskustelufoorumilla tehty päätös.
8.7 Tiina Riuttasen esitys maksupäätteen hankkimisesta myyntiartikkelitoimikunnalle
Päätettiin hankkia maksupääte myyntiartikkelitoimikunnan käyttöön Tiina Riuttasen esityksen
mukaisesti.
Hyväksyttiin hallituksen keskustelufoorumilla tehty päätös.
9. Muut asiat
9.1

Kajaanin näyttely
Sari Laitinen esitti yhteystyötä Kainuun seurakoira- ja terrieriyhdistyksen kanssa 2019
erikoisnäyttelyviikonlopun järjestelyistä, tavoitteena monipuolinen harrasteviikonloppu.

9.2

Vuosikirja-asiat
Käytiin läpi vuosikirjaprojektin tilanne, asiasta tiedotetaan jäsenistölle syyskokouksessa.

9.3

Ritva Lappalaisen selvityspyyntö vuoden 2016 toko-koirakilpailun pistelaskusta
Todettiin, että voimassa olevien sääntöjen mukaan Ritva Lappalaisen tekemä
selvityspyyntö on aiheellinen. Hallitus selvittää asiaa. Laura Okker tarkentaa tokokoirakilpailun sääntöjä.

9.4

Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava nettikokous pidetään 27.9.2017 klo 18.00.

9.5

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.09

