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HALLITUKSEN KOKOUS
Aika: 27.9.2017 klo 18
Paikka: Nettikokous
Paikalla: Marjo Berg, Riikka Tuomisto, Saara Sampakoski, Sari Laitinen, Tiina Morri, Janika Wikstén,
Seija Piipponen, Arja Immonen, Tiina Ahonen, Irene Venejärvi. Sari Laitinen poistui kokouksesta 19:20
kohdan 8.5 käsittelyn aikana.
Poissa: Marja Koskinen, Heidi Ranta, Marjaana Vuollet
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.23
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Lisätään esityslistalle show linkin esitys 2019-2020 ja muihin asioihin Vuosikirja asiat sekä hallituksen
esitykset vuosikokoukselle.
4. Paimennus kolleegion jäsenen valinta
Valittiin Paimennus kolleegioon 2018 – 2020 Lappalaiskoirat ry.n edustajaksi Tiina Ahonen
5. Jäsenasiat
Ei käsiteltäviä jäsenasioita.
6. Kajaanin näyttely
Sari Laitinen esitti yhteystyötä Kainuun seurakoira- ja terrieriyhdistyksen kanssa 2019
erikoisnäyttelyviikonlopun järjestelyistä, tavoitteena monipuolinen harrasteviikonloppu. Päätettiin
lähteä toteuttamaan yhteistyötä Sari Laitisen esityksen mukaisesti.
7. Anomus Lappalaiskoirat ry:n hallitukselle alaosastojen yhdistämisestä
Anomme suostumustanne alaosastojemme yhdistämisestä. Kotkan seudun, Pyhtään sekä jo aiemmin
Kouvolan alaosasto ja Kaakon Lappalaiset-nimillä kulkeneet alaosastot toivoisivat saavansa yhdistyä
yhdeksi isommaksi alaosastoksi. Alaosastojen toiminta on aiemmin ollut suhteellisen pientä, eikä
aktiivisia toiminnanvetäjiä ei ole ilmaantunut tarpeeksi. Alaosastot yhdistämällä toivomme saavamme
aikaan huomattavasti aktiivisemman alaosaston. Alaosaston uudeksi nimeksi olemme kaavailleet
Kymenlaakson alaosastoa.
yhteistyöterveisin tulevan alaosaston yhteyshenkilöt

Elina Lindberg, Aniina Salo, Hanna Kolari
Päätettiin yhdistää kyseiset alaosastot Kymenlaakson alaosastoksi.
8. Hallituksen keskustelufoorumilla keskeneräisten asioiden käsittely
8.1

Lappalaiskoirat ry:n joukkue rally-tokon SM-kisoihin
Kisoihin on 30€ joukkuemaksu ja ilmoittautumismaksu 30€/koira. Tämän joukkueen osalta
kokonaishinta olisi 30€*3+30€=120€.
Päätettiin kustantaa joukkuemaksu rally-tokon SM-kisoihin.

8.2

Yhteyden otto Australian rotujärjestöltä
Australian rotujärjestö on kääntänyt artikkeleita viimeisimmästä Lapinkoira-lehdestä. Nyt he
haluaisivat kääntää koko lehden ja tehdä siitä paperiversion. Haluaisivat myös jatkossa kääntää kaikki
lehdet kaikkine materiaaleineen. Heillä on oma kääntäjä tätä varten. Tätä varten tulisi lehden
mediakorttiin ym. tietoihin merkitä, että julkaisut myös käännetään ja painetaan englanniksi, ellei
kirjoittaja sitä erikseen kiellä. Myös valokuvien osalta tulisi saada julkaisulupa myös tähän
englanninkieliseen versioon.
Tämä olisi hieno mahdollisuus saada jaettua tietoa myös ulkomaille joka nyt on pysynyt vain pitkälti
pohjoismaissa. Mitä uhkia/mahdollisuuksia/ajatuksia teillä tästä herää? Olisiko hallitus valmis
osallistumaan noihin käännöskustannuksiin (esim. 250 e/lehti jolloin 1000 e/vuosi).
Päätettiin tehdä yhteistyötä Australian rotujärjestön kanssa lehden käännöstyö osalta, Lappalaiskoirat
ry osallistuu lehden käännöskustannuksiin 250 €/lehti eli 1000 €/vuosi. Yhteistyötä kokeillaan
määräaikaisesti yhden vuoden ajan. Varaamme oikeuden määrätä lehdelle oikolukijan ennen lehden
julkaisua.

8.3

Maksupääteen hankkiminen myyntitoimikunnalle
Tiina Riuttanen esittää oman maksupäätteen hankkimista myyntitoimikunnalle nykyisen laitteen
tilalla. Vahvistettu päätös kokouksessa 5/17.

8.4

Huomion osoitukset syyskokouksessa
Hertta Mikkoselle ja Laura Okkerille on anottu palveluskoiraliiton ansiomerkit jaettavaksi
kokouksessa. Vuode tokokoira 2016 palkitseminen.

8.5

Yhdistyksen oma fb-sivu
Riikka Tuomiston ehdotus yhdistyksen omalle fb sivulle. Ehdotan, että yhdistykselle tehdään oma fb
sivu asioiden tiedottamista varten, sivun ylläpidosta vastaa pääsääntöisesti tiedottaja siis sihteeri ja
puheenjohtaja.
Sivun kautta julkaistaisiin mm. hallituksen tiedotteita, harrastevastaavien ja alaosastojen järjestämiä
tapahtumia yms. sinne voidaan ottaa myös esim. jtk.n tai jonkin muun toimikunnan tiedotteita kunhan
ne on ensin käyneet hallituksella hyväksyttävänä. Sivulle voisi julkaista ainoastaan ylläpitäjät, näin
saadaan sivu pidettyä asiallisena tiedotuskanavana.
Päätettiin luoda yhdistyksen fb sivut Riikka Tuomiston esityksen mukaan.

8.6

Meri-Lapin lappalaiskoirien Mejä-koe anomus
Järjestäisimme ensi vuonna 2 iltakoetta, 30.5 ja 30.8. Iltakokeet ovat viikolla ja niihin voi osallistua
max. 6 koiraa. Iltakokeissa ei tarvitse järjestää täydenpalvelun ruokailua yöpymisineen vaan
kahvit+sämpylät riittää. Tuomareista ei ole vielä tietoa, mutta se selvitetään loppuvuoden aikana.
Koetoimitsijana ja koesihteerinä toimisi Minna Kilpeläinen. Koepaikkana olisi Tornio, Laivajärvi.

Kustannuksissa pyrimme siihen, että saldo olisi +/- 0€. Osallistumismaksuilla pyritään kattamaan
tuomarin kulukorvaus, kahvittelut ja taukopaikan vuokra. Palkinnot olisi kiva saada yhdistykseltä.
Mulla on kaksi hihamerkkiä ja kirja jäänyt viime kokeen palkinnoista. Jos tuomari päättääkin, että
kokeeseen otetaan vaikka vain 3 koiraa, osallistumismaksu tulee suhteettoman suureksi, silloin
pyytäisimme yhdistykseltä avustusta 50-60€. Mie otan ilmoittautumiset vastaan ja etusijalla ovat
yhdistyksen jäsenet.
Näillä näkymin iso mejäkoe olisi 1.7 ja se järjestettäis taas yhdessä Lapin mäyräkoirakerhon kanssa.
He anoisivat kokeen. Koetoimitsijana jälleen Minna Kilpeläinen. Jos ei muita ole, mie olen
koesihteerinä ja otan ilmoittautumiset vastaan. Osallistujia max 12 koiraa. yhdistysten jäsenillä
etuoikeus (6+6). Siinäkin pyritään mahdollisimman pieneen yhdistyksen avustukseen, mutta jos
varautuisitte 100€ avustukseen. Pyydämme sitä, jos emme muuten saa koetta toteutumaan. Palkintoja
tarvitaan. Tuomareita ja koetoimitsijaa muistetaan aina pienellä lahjalla.
Päätettiin, että Meri-Lapin lappalaiset voivat järjestää kaksi MEJÄ-koeta Satu Valon esityksen
mukaisesti. Järjestäjä huolehtii kokeiden palkinnot.
8.7

Vuolasvirtapalkinnon saaneet
Päätettiin, että jatkossa Vuolasvirtapalkinnon saaneet kasvattajia muistetaan kukilla ja maljakolla
Koiramessujen
yhteydessä
Kennelliiton
Vuolasvirta
tilaisuudessa.
Aikaisemmat
Vuolasvirtapalkittujen muistaminen siirtyy Juhlavuositoimikunnalle.

8.8

Lajivastaavien valinta
Hertta Mikkosen esitys lajivastaavien valintaan:
Ehdottaisin että harrastevastaavien pestit tulisivat säännöllisesti vapaaseen hakuun yhdistyksen
jäsenille. Esimerkiksi 2018 Rally-toko ja PK, 2019 Toko ja Agi, 2020 paimennus ja koiratanssi.
Vapautuvasta tehtävästä laitettaisiin ilmoitus lehteen ja nettisivuille ja jos hakemuksia tulisi niin
hallitus valitsisi sopivaksi katsomansa henkilön. Jos hakemuksia ei tule ja edellinen vastaava on
käytettävissä, voisi hän pestistään jatkaa.
Tällä saataisiin läpinäkyvyyttä toimihenkilöiden valintaan ja mahdollisesti saataisiin uusia ja
innokkaita mukaan toimintaan. Lisäksi ehkä estettäisiin tilanne jossa jonkun lajin asioista vastaa
henkilö joka ei enää ehdi tai pysty koulutuksia yms. järjestämään.
Päätettiin lajivastaavien valinta toteuttaa Hertta Mikkosen esityksen mukaisesti jatkossa.

8.9

Vakuutuskilpailutus
Vakuutuskilpailutus toteutetaan, kun varastotilanne selviää.

9. Hallituksen keskustelufoorumilla tehtyjen päätösten vahvistaminen
9.1

Kirkkonummipäiville osallistuminen
Päätettiin osallistua ShowHaun Kirkkonummipäivien tapahtumaan. Pyritään järjestämään
tapahtumaan koiria sekä henkilöitä jotka osaavat rodusta kertoa. Vahvistettiin keskustelufoorumilla
tehty päätös.

10. Show linkin sopimus vuosille 2019-2020
Päätettiin hyväksyä Show linkin sopimus vuosille 2019-2020.
11. Muut asiat
11.1 Vuosikirja asiat
Janika Wiksten esitti vuosikirjan julkaisun jälkeen tulevien yhteydenottopyyntöjen vastaanottamista
varten sähköpostiosoitteen.

Päätettiin luoda sähköpostiosoite vuosikirja@lappalaiskoirat.fi, sähköpostista vastaavat Arja
Immonen, Irene Venejärvi, Tiina Ahonen ja Janika Wikstén.
Vuoden 2012 suomenlapinkoiraurosten arvostelujen kohtalo ei ole selvillä, joten niitä ei voida
tietokantaan kirjoittaa.
Päätettiin julkaista suomen lapinkoiraurosten tulokset ilman arvostelua, palkkio on sama kuin
konvertoinnista.
11.2 Hallituksen esitykset syyskokoukselle
Päätettiin pitää jäsenmaksun suuruus ennallaan.
Päätettiin pitää toimihenkilöpalkkiot ennallaan.
11.3 Yhdistyksen kotisivujen kasvattajalista
Laura Okker päivittää yhdistyksen kasvattajalistan. Kasvattajat tulevat saamaan yhteydenoton
yhdistykseltä, missä pyydetään yhteystietojen päivitys tai kuittaus että tiedot oikein. Ne kasvattajat,
joilta ei tule vastausta määräaikaan mennessä todetaan "ei-aktiivisiksi" ja poistetaan listalta
toistaiseksi.
11.4 Marja Koskisen ero hallituksesta
Marja Koskinen on ilmoittanut eroavansa Lappalaiskoirat ry.n hallituksesta kesken hallituskautensa.
Hänen tilalleen hallitukseen nousee vuoden 2017 loppuun varajäsen Arja Immonen.
11.5 Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään 30.10.2017 klo 18:00.
12

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:30

