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Paimensukuisen Lapinkoiran Seuran jäsenkirje 1/2019
Hyvä Paimensukuisen Lapinkoiran Seuran jäsen.
Tervetuloa jatkamaan toimintaa paimensukuisen lapinkoiran kanssa ja hyväksi tästä eteenpäinkin.
Jäsenkirjeen lisäksi voimme pitää yhteyttä Reviirin, kotisivujen, seuran ylläpitämän facebook-sivun ja
tässä tiedotteessa listattujen yhteyshenkilöiden kautta.
Tämä jäsenkirje sisältää toimintakalenterin vuodelle 2019, tietoa oman alueesi toiminnasta sekä
Katselmuksen tiedot ja ilmoittautumisohjeet.
Oikein mukavaa alkanutta vuotta kaikille!
Anu Ylimaa, puheenjohtaja

Jäsenmaksut
Jäsenille postitetaan helmikuun aikana jäsenmaksusta erillinen maksulomake. Maksaessasi käytä
maksulomakkeessa olevia pankkitili- ja viitenumeroita. Jos et 29.3. mennessä ole saanut laskua, ota
yhteyttä jäsensihteeriin pls.jasen@gmail.com.
Jäsenmaksut vuonna 2019 ovat:
- Varsinainen jäsen 25 euroa
- Perhejäsen (ei Reviiri-lehteä) 5 euroa.
- Kasvattajan maksama uuden jäsenen ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on 10 euroa. Sen jälkeen
jäsenyys jatkuu automaattisesti varsinaisena jäsenenä (25 €/v), jollet irtisano jäsenyyttäsi kirjallisesti.
Jäsenyyden päättäminen
Jos syystä tai toisesta päädyt kuitenkin päättämään jäsenyytesi Paimensukuisen Lapinkoiran Seurassa,
lähetä asiasta sähköpostiviesti jäsensihteerille pls.jasen@gmail.com.

Hallitus vuonna 2019
Puheenjohtaja: Anu Ylimaa, Helsinki, 044 5864280, anu@eidalun.fi
Jäsen, varapuheenjohtaja: Tiina Halmeenmaa, Lahti, 040 4555618, tiinahalmeenmaa@gmail.com
Jäsen, sihteeri: Oili Ruokokoski-Jauhiainen, Helsinki, 0400 432436, oiliruja@gmail.com
Jäsen: Henna Lähevirta, Pekola, 0400 631383, henna.lahevirta@gmail.com
Jäsen: Tiina Alaviitala, Tampere, 045 1368449, tiina@kompassi.com
Jäsen: Mirja Lämsä, Läyliäinen, 044 2577515, mirja.nikka@luukku.com
Jäsen: Tuulikki Heikkilä, Forssa, 050 5168887, tuheikkila@gmail.com
Varajäsen: Mira Vallenius, Pohjankuru, 050 411 3472, mira.vallenius@gmail.com
Varajäsen: Tuula Viilo, Helsinki, 040 7768927, tuula.viilo@gmail.com

PLS:n toimikunnat ja toimihenkilöt
Jäsensihteeri: Henna Lähevirta, pls.jasen@gmail.com
Uroskansio: Mirja Lämsä, mirja.nikka@luukku.com
Reviiri-toimikunta: Henna Hanhirova (päätoimittaja) Taittajat Anna Salonen ja Ida Pirttijärvi, osiovastaavat
Tuula Viilo, Esmeralda Koivusalo, Jaana Kallioniemi, Oili Ruokokoski-Jauhiainen. Juttujen toimitusosoite on
pls.reviiri@gmail.com
Internet: Merja Wallin, pls.netti@gmail.com
Pentuvälitys: Anja-Riitta Hyttinen, villi-joikhu@kolumbus.fi
Tavaramyynti: Mirja Siljander, Numminen (Mäntsälä), mirja.siljander@gmail.com
Terveystietokanta, terveyskyselylomakkeet: Mira Vallenius, pls.terveystiedot@gmail.com
Geenitestitulokset: Anja-Riitta Hyttinen, villi-joikhu@kolumbus.fi, muut terveystulokset:
pls.terveystiedot@gmail.com
Kasvattajien yhteyshenkilö: Mirja Siljander, mirja.siljander@gmail.com
Rahastonhoitaja: Elise Hasselgren, pls.rahastonhoitaja@gmail.com
Aluekerhojen yhteyshenkilö: Tiina Alaviitala, tiina@kompassi.com

Aluekerhot ja vetäjät
Pääkaupunkiseutu: kotisivu: http://pkpaimensukuiset.nettisivu.org/
Aluekerho etsii vetäjää. Ota yhteyttä PLS:n hallituksen aluekerhojen yhteyshenkilöön, jos olet innokas
järjestämään tapahtumia ja yhteistä tekemistä paikallisten paimensukuisharrastajien kanssa.
Länsi-Uusimaa: Minna Elo, minnariitta@hotmail.com
Keski-Uusimaa: Heidi Väänänen, h.luusua@gmail.com
Lounais-Suomi: Tiina Nurmi ja Leena Liukkonen kotisivut: www.lspaimensukuiset.blogspot.fi
Päijät-Häme: Tiina Halmeenmaa, tiinahalmeenmaa@gmail.com
Kanta-Häme: Päivi Korhonen, kanta.hameen.paimensukuiset@gmail.com
Pirkanmaa: Taimi Kuuluvainen, taimi.kuuluvainen@gmail.com
Keski-Suomi: Salla Suikkanen, salla.suikkanen@gmail.com
Itä-Suomi: Asta Puumalainen-Nykänen, asta_puumalainen@yahoo.com
Etelä-Savo: Meiju Eronen, meiju.eronen@gmail.com
Pohjois-Savo: Johanna Niskanen, ainavalpas@gmail.com
Keski-Pohjanmaa: Johanna Laakso, jhanna.laakso@gmail.com ja Jaana Jämsä, jaana08jamsa@gmail.com
Lappi: Päivi Tarkiainen, paivihannele.tarkiainen@gmail.com
Pohjanmaa/Etelä-Pohjanmaa: Katariina Pörn, piperitan@gmail.com

Aluekerhojen toimintaa
Facebookista on löydettävissä jokaiselle PLS:n aluekerholle keskustelupalsta, jonka kautta saa
ajankohtaisinta tietoa oman alueen toiminnasta.

Paimensukuisen Lapinkoiran Seuran toimintaa 2019
Tarkemmat tapahtumakohtaiset tiedot saat Reviiristä ja seuran kotisivulta osoitteesta
www.paimensukuinen.fi. Hallituksen kokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetut asiat on lähetettävä
viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta sihteerille sähköpostilla pls.hallitus@gmail.com.
Kevät- ja syyskokouksessa käsiteltävät asiat on lähetettävä viimeistään kuukautta ennen kokousta
sihteerille sähköpostilla pls.hallitus@gmail.com.
Toimintakalenteri 2019
Tammikuu:

-Jäsenmaksujen lähetys

Helmikuu:

-Jäsenkirje
-Jäsenmaksut erääntyvät maksettaviksi.

-Reviirin 1/2019 aineiston viimeinen toimituspäivä 31.1.
-Hallituksen kokous 12.1.

-Hallituksen kokous 10.2.
Maaliskuu:

-Katselmukseen ilmoittautuminen sunnuntaihin 17.3. mennessä

Huhtikuu:

-Hallituksen kokous 14.4.
-Poropaimennustapahtuma Ivalossa Raja-Joosepin erotusaita, 5. - 7.4.
-Katselmus 27.-28.4. Pellon Rohki-hallissa.
-Reviirin 2/2019 aineiston viimeinen toimituspäivä 30.4.

www.verkkoviestin.fi/lapinkoirat/.
-Hallituksen kokous 10.3.
-Reviiri 1/2019 ilmestyy.
-PLS:n kevätkokous ja Paimensukuispäivät 31.3. Helsingissä, Tuomarinkartanon
Vinttikoirakeskuksessa.

Toukokuu:
Kesäkuu:

-Reviiri 2/2019 ilmestyy.

Heinäkuu:

-Reviirin 3/2019 aineiston viimeinen toimituspäivä 31.7.

Elokuu:

-Hallituksen kokous 11.8.

Syyskuu:

-Reviiri 3/2019 ilmestyy.

Lokakuu:

-Reviirin 4/2019 aineiston viimeinen toimituspäivä 31.10.

Marraskuu:

-Hallituksen kokous 23.11.

Joulukuu:

-Reviiri 4/2019 ilmestyy.

-Hallituksen kokous 8.9.
-PLS:n sääntömääräinen syyskokous ja Paimensukuispäivät Helsingissä, Tuomarinkartanon
vinttikoirakeskuksessa 21.9.

- Kevätkokouskutsu 2019 Paimensukuisen Lapinkoiran Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään
sunnuntaina 31.3.2019 klo 14:00 Helsingin Tuomarinkartanon
Vinttikoirakeskuksessa, osoitteessa Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 §:n mukaiset asiat.
Esityslista:
1. Avaus, todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
ääntenlaskijaa.
3. Esitetään hyväksyttäväksi kevätkokouksen 2019 esityslista.
4. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös
vuodelta 2018
5. Esitetään toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6. Käsitellään jäsenten kirjallisesti hallitukselle vähintään kuukautta ennen
kevätkokousta jättämät asiat.
7. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA PÄÄTTÄMÄÄN ASIOISTA YHDESSÄ!
Paimensukuisen Lapinkoiran Seuran hallitus

!

Pellon Rohki-hallissa, Koulutie 14, Pello, Lappi, 27.-28.4.2019
Paimensukuisen Lapinkoiran Seuran 36. Katselmus kokoaa jälleen monimuotoisen porukan
hännänheiluttajia hauskaan viikonloppuun, tällä kertaa Rohki-hallille, Pelloon. Tuo koirasi
näytille, tule ihastelemaan koirien kirjoa tai osallistu vaikkapa Kaunein häntä -kisaan —
Katselmus on ainutlaatuinen tapahtuma ja paimensukuisväen vuoden kohokohta!
Katselmus ei ole virallinen näyttely. Katselmuksen tarkoitus on saada käsitys tämänhetkisestä paimensukuisen
lapinkoiran kannasta. Jokainen koira arvioidaan kirjallisesti. Tuomari valitsee loppukehään noin viisi koiraa,
jotka ovat paimensukuisen lapinkoiran mallikkaita edustajia tavalla tai toisella. Loppukehässä
ulkomuototuomarien muodostama tuomarikollegio asettaa koirat mieleiseensä järjestykseen. Koska
paimensukuisella lapinkoiralla ei ole omaa varsinaista rotumääritelmää, on käytössä seuran laatimat
arvosteluohjeet, jotka on etukäteen toimitettu tuomareille.
Tilaisuuden ulkomuotoarvosteluihin ja kilpailuihin voivat osallistua vain paimensukuiset lapinkoirat. Myös
kivesvikaiset urokset sekä juoksuiset nartut voivat osallistua ja tulla palkituiksi ulkomuotoarvioinneissa.
Juoksunarttujen toivotaan liikkuvan mahdollisimman vähän Katselmus-alueella. Kaikilla alueelle tuotavilla
koirilla tulee olla voimassa olevat rokotukset.
Eläinlääkäri Sanna Knuutinen tulee tekemään terveystarkastuksia sunnuntaina 28.4. (silmät, polvet, sydän).
Mahdollisuus myös geenitestien tekemiseen.
Hinnat:
silmät 65€
polvet 50€
sydän 50€
Silmät + polvet yht. 90€.
Silmät + sydän yht. 90€.
Silmät + polvet + sydän yht. 115€.
Sis. alv 24%.
Geenitestit 13€ / koira.
Ilmoittautumiset terveystutkimuksiin marikah.laurila@gmail.com

Ilmoittautuminen
Mukaan Katselmukseen pääset ilmoittautumalla joko sähköisellä lomakkeella tai oheisella
ilmoittautumislomakkeella 17.3. mennessä. Ilmoittautumislomakkeita voi myös tulostaa seuran kotisivuilta.
Postita lomake osoitteella: Tiina Halmeenmaa, Konttikatu 3, 15320 Lahti. Ilmoittautumiset postitettava hyvissä
ajoin, kuitenkin viimeistään 12.3.2019 mennessä. Myöhästynyt ilmoittautuminen hylätään.
Osallistujille lähetetään sähköpostilla ohjelma aikatauluineen viimeistään 14.4.
Sähköinen ilmoittautumislomake: http://www.verkkoviestin.fi/lapinkoirat
Maksathan ilmoittautumismaksun ennen ilmoittautumisen tekemistä. Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään
maksun arkistointitunnus. Veteraaneille käytä tunnusta 1234. Samoin, jos ilmoittaudut pelkästään Junior Handler
–kisaan.

Ilmoittautumismaksu on kaikissa ulkomuotoluokissa Early bird -hinnalla helmikuussa (1.-28.2.) 20 euroa.
Saman omistajan kolmas, neljäs, jne. alle 10-vuotias koira 12 euroa. Ilmoittautumismaksu maaliskuussa
(1.-17.3.) 25 euroa. Saman omistajan kolmas, neljäs jne. alle 10-vuotias koira 17 euroa.
Vuonna 2019 kymmenen vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat koirat ilmaiseksi.
Mölli-rallytoko ja mölliagility 6 euroa (ilmoittautuminen sähköpostilla pls.katselmus@gmail.com, odota kuittaus
ennen maksua), kaunein häntä -kilpailu 3 euroa.
Junior Handler –kilpailusta ei peritä maksua.
Ilmoittautumismaksut maksetaan Paimensukuisen Lapinkoiran Seuran tilille Danske Bank FI10 8000
2906 957500. Merkitse maksun viesti-kohtaan koiran virallinen (rekisterikirjassa oleva) nimi ja kaikki ohjelmat
johon se/ne osallistuu/osallistuvat.

Tiedustelut
Ilmoittautumisten yhteyshenkilö Tiina Halmeenmaa, pls.katselmus@gmail.com
Muut asiat ja talkoolaisten yhteyshenkilö Päivi Tarkiainen, paivihannele.tarkiainen@gmail.com
Terveystarkastusten ilmoittautumiset Marika Laurila, marikah.laurila@gmail.com

Ruokailu ja majoitus
Rohki-hallin kahvila on avoinna koko tapahtuman ajan.
Lounas aikuiset 9,00 euroa, lapset 4 -12v 4,50 euroa ja alle 4v maksutta aikuisen ruokaillessa myös.
Lauantaina: Lihapullat, perunat, salaatti- ja leipäpöytä sekä jälkiruokana marjapiirakkaa.
Sunnuntaina: Poronlihakeitto, leipäpöytä ja jälkiruokana hillakiisseliä.
Kahvilasta saatavana lisäksi pientä purtavaa. Alueella on myös makkaranmyyntiä.
Alueen majoituspaikat löytyvät osoitteesta www.travelpello.fi

Talkoot
Katselmustalkoisiin mahtuu vielä mukaan! Mitä enemmän porukkaa on mukana, sitä lyhyempiä työjaksoja
kullekin tulee. Ilmoittautumiset Päivi Tarkiainen, paivihannele.tarkiainen@gmail.com.
Katselmuksessa järjestetään jälleen arpajaiset.

Toko-, Rallytoko-, Poropaimennus- ja Agility-kiertopalkinnot
PLS jakaa vuosittain kiertopalkinnot parhaiten tokossa, rallytokossa, poropaimennuksessa ja agilityssä
menestyneille koirakoille. Koiran omistajan täytyy olla PLS:n jäsen (ohjaajan ei tarvitse olla). Näiden
palkintojen jakoa varten jokaisen virallisiin toko-, rallytoko-, poropaimennus- ja/tai agilitykilpailuihin
paimensukuisen lapinkoiransa kanssa vuonna 2018 osallistuneen PLS:n jäsenen tulisi ilmoittaa kaikki kyseisen
vuoden tuloksensa 17.3.2019 mennessä osoitteella pls.katselmus@gmail.com. Kiertopalkintolaskennoissa
voidaan ottaa huomioon vain ilmoitetut tulokset.

Sisäänpääsymaksu
Aikuiset 4 euroa, lapset alle 15v. 2 euroa, alle 7v. ilmaiseksi. Ilmoitetun koiran kanssa pääsee yksi henkilö
ilmaiseksi.

KATSELMUKSEN OHJELMA
Lauantai 27.4.2019
Rokotustodistusten tarkastaminen alkaa klo 9.00
Päivän ohjelma alkaa klo 10.00
Ohjelmassa lauantaina on pentu-, junior- ja nuorten luokkien kehäarvostelut, junior handler ja möllirallytoko.
Pentuluokat (5 - alle 9 kk), junioriluokat (9 - alle 15 kk), nuorten luokat (15 - alle 24kk).
Mölli-rallytoko vain kisaamattomille ja korkeintaan alokasluokassa startanneille, ja suoritetaan alokasluokan
kylteillä. Maksimiosallistujamäärä luokassa on 20. HUOM! Ilmoittaudu sähköpostilla pls.katselmus@gmail.com
Junior handler -kilpailu: Alle 17-vuotiaat koiranesittäjät tuovat taitojaan esille.

Sunnuntai 28.4.2019
Rokotustodistusten tarkastaminen alkaa klo 9.00
Päivän ohjelma alkaa klo 10.00
Sunnuntaina ohjelmassa on avo- ja veteraaniluokat, kaunein häntä –kilpailu, mölli-agility sekä kiertopalkintojen
jako. Terveystarkastus ennakkoon ilmoittautuneille.
Avoimet luokat (2 - alle 8 v) ja veteraaniluokat (yli 8v).
Järjestäjät voivat tarvittaessa muuttaa luokkien ikärajoja, esimerkiksi jakaa avoimet luokat kahteen tai kolmeen
osaan ja varata lisää tuomareita.
Kaunein häntä on leikkimielinen kilpailu paimensukuisille hännänheiluttajille. Osallistua voi myös paikan
päällä.
Mölliagility vain kisaamattomille ja korkeintaan alokasluokassa startanneille ja suoritetaan medi-luokan esteillä.
Yksi startti per koirakko. Maksimiosallistujamäärä luokassa on 20. HUOM! Ilmoittaudu sähköpostilla
pls.katselmus@gmail.com
Seuran kiertopalkinnot jaetaan vuonna 2018 virallisissa tottelevaisuus-, rallytoko- ja agility-kilpailuissa
menestyneille koirakoille parhaiten menestyneille paimensukuisille ohjaajineen sekä kuluvan vuoden
poropaimennuskisoissa parhaiten pärjänneelle paimensukuiselle ohjaajineen sekä ruusukkeet katselmuksen
vanhimmille koirille.
Terveystarkastus ilmoittautuneille.

Olet lämpimästi tervetullut Katselmukseen.

ILMOITTAUTUMISLOMAKE
(HUOM! Mahdollisuuksien mukaan ilmoittautumiset sähköisesti http://www.verkkoviestin.fi/lapinkoirat/ 1.2.-17.3.2019
Vain yksi koira per ilmoittautumislomake)

PAIMENSUKUISEN LAPINKOIRAN SEURA RY:N KATSELMUS 27.-28.4.2019
Rohki-halli, Koulutie 14, 95700 Pello.

koiran nimi: _________________________________________ rek.no: ________________________
(virallinen, rekisterikirjassa oleva nimi)
synt.aika: ____________________ kasvattajan nimi: _______________________________________
koiran isä: __________________________________________ rek.no: ________________________
koiran emä: _________________________________________ rek.no: ________________________
omistaja(t): _________________________________________________________________________
lähiosoite: __________________________________________________________________________
postinumero ja –toimipaikka: __________________________________________________________
sähköposti: _________________________________________________________________________

LAUANTAI 27.4.2019
Koira osallistuu ulkomuotoarvosteluun
uros:

/ narttu:

Pentuluokka (5 - alle 9 kk)

Junioriluokka (9 - alle 15 kk)

Nuortenluokka (15 - alle 24 kk)

Koira osallistuu Mölli-rallytokoon
Ohjaajan nimi: _____________________________________________________________________
Ilmoittautuminen Junior handler -kilpailuun
Kilpailijan nimi: ______________________________ ja syntymäaika: ________________________
Koiran nimi, jos eri kuin edellä ________________________________________________________

SUNNUNTAI 28.4.2019
Koira osallistuu ulkomuotoarvosteluun
uros:

/ narttu:

Avoinluokka (2 - alle 8v)

Veteraaniluokka (yli 8v)

Koira osallistuu 'kaunein häntä' –kilpailuun
Koira osallistuu mölli-agilityyn
Ohjaajan nimi: _____________________________________________________________________

ILMOITTAUTUMISMAKSUT:
Kaikki ulkomuotoluokat Early bird -hinnalla helmikuussa (1.-28.2.) 20 euroa. Saman omistajan kolmas, neljäs
jne. alle 10-vuotias koira 12 euroa.
Ilmoittautumismaksu maaliskuussa (1.-17.3.) 25 euroa. Saman omistajan kolmas, neljäs jne. alle 10-vuotias koira
17 euroa. Vuonna 2019 kymmenen vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat koirat ilmaiseksi. Mölli-rallytoko ja
mölliagility 6 euroa. Kaunein häntä -kilpailu 3 euroa. Junior Handler –kilpailusta ei peritä maksua

Olen maksanut ilmoittautumismaksu(t) _____________ euroa
tilille Danske Bank FI10 8000 2906 9575 00. Saajan nimi: Paimensukuisen Lapinkoiran Seura.
Olen merkinnyt maksun viestikohtaan koiran virallisen (rekisterikirjassa olevan) nimen ja kaikki
ohjelmat johon se/ne osallistuu/osallistuvat.

Maksukuitti tai sen jäljennös on liitetty tämän ilmoittautumisen mukaan. Jos ilmoittaudut netissä,
lähetä kopio maksukuitista osoitteeseen: pls.katselmus@gmail.com

HUOLEHDITHAN, ETTÄ KOIRALLASI ON KATSELMUKSESSA MÄÄRÄYSTEN MUKAISET
ROKOTUKSET, ELI ROKOTUSTODISTUS MUKAAN. (Rabies sekä yhdistelmärokote:
penikkatauti, tarttuva maksatulehdus ja parvo.) Mikäli rokotukset ovat vanhentuneet, muista kolmen
viikon varoaika.

Postita lomake osoitteella: Tiina Halmeenmaa, Konttikatu 3, 15320 Lahti. Ilmoittautumiset postitettava
hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 12.3.2019 mennessä. Myöhästynyt ilmoittautuminen hylätään.

