Paimensukuisen Lapinkoiran Seuran jäsenkirje 1/2021
Hyvä Paimensukuisen Lapinkoiran seuran jäsen,
Tervetuloa jatkamaan toimintaa 40-vuotiaan Paimensukuisen Lapinkoiran Seurassa.
Tämä jäsenkirje sisältää toimintakalenterin vuodelle 2021, tietoa oman alueesi toiminnasta,
uusista kotisivuista sekä jäsenrekisterin uusimisesta.
Mukavaa juhlavuotta kaikille!
Tiina Halmeenmaa
Hallituksen puheenjohtaja
Jäsenmaksut
Jäsenmaksujen laskut on nyt postitettu. Maksaessasi käytä maksulomakkeessa olevia pankkitili- ja viitenumeroita.
Laskulla on maksuaikaa 14 vrk. Kaikissa ongelmatilanteissa ota yhteyttä jäsensihteeriin pls.jasen@gmail.com
Jäsenmaksut vuonna 2021 ovat:
- Varsinainen jäsen 25 €
- Perhejäsen (ei Reviiri-lehteä) 5 €
- Kasvattajan maksama uuden jäsenen ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on 10 €.
Ensimmäisen vuoden jälkeen jäsenyys jatkuu automaattisesti varsinaisena jäsenenä (25 €/v), jollet irtisano
jäsenyyttäsi kirjallisesti.
- Kannattajajäsen: vähintään 50 €
Jäsenyyden päättäminen
Jos haluat irtisanoa jäsenyytesi, ilmoita tästä kirjallisesti jäsensihteerille pls.jasen@gmail.com
Hallitus vuonna 2021
Puheenjohtaja: Tiina Halmeenmaa, Lahti, 040 4555 618 tai pls.hallitus@gmail.com
Jäsen, varapuheenjohtaja: Kirsti Hyppönen, Nurmijärvi
Jäsen: Tuulikki Heikkilä, Forssa
Jäsen: Tarja Parkkila, Karkkila
Jäsen: Satu Keskitalo, Loppi
Jäsen: Salla Suikkanen, Jyväskylä
Jäsen: Taimi Kuuluvainen, Mikkeli
Varajäsen: Elise Hasselgrén, Vantaa
Varajäsen, sihteeri: Oili Ruokokoski-Jauhiainen, Helsinki
PLS:n toimikunnat ja toimihenkilöt
Jäsensihteeri: Satu Keskitalo, pls.jasen@gmail.com
Kotisivut ja sosiaalinen media: Taimi Kuuluvainen, pls.netti@gmail.com
Kasvattajien yhteyshenkilö: Salla Suikkanen, pls.kasvatus@gmail.com
Rahastonhoitaja: Elise Hasselgrén, pls.rahastonhoitaja@gmail.com
Reviiri-toimikunta:
Päätoimittajat: Tuula Viilo ja Oili Ruokokoski-Jauhiainen (pls.reviiri@gmail.com)
Taittajat: Ida Pirttijärvi ja Minna Lairi
Osiovastaavat: Tuula Viilo, Joonas Pio, Oili Ruokokoski-Jauhiainen, Esmeralda Keisalo-Maukonen, Tiina Jokinen
Juttujen toimitusosoite: pls.reviiri@gmail.com
Tavaramyynti: Mirja Siljander, mirja.siljander@gmail.com
Terveystietokanta, terveys- ja geenitestitulokset: pls.terveystiedot@gmail.com
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Aluekerhojen yhteyshenkilö: Tuulikki Heikkilä, pls.alueet@gmail.com
Aluekerhot ja vetäjät
Pääkaupunkiseutu: Anu Ylimaa, Sanni Soinio, FB: PK-seudun Paimensukuiset
Länsi-Uusimaa: Minna Elo, FB: Länsi-Uusimaan Paimensukuiset
Keski-Uusimaa: Johanna Perez, FB: Paimensukuiset lapinkoirat Keski-Uusimaa
Lounais-Suomi: Tiina Nurmi, ja Leena Liukkonen, FB: Paimensukuiset lapinkoirat Lounais-Suomi
Pirkanmaa: Johanna Kämäräinen, FB: Paimensukuiset lapinkoirat Pirkanmaa
Keski-Suomi: Salla Suikkanen, FB: Paimensukuiset lapinkoirat Keski-Suomi
Itä-Suomi: Asta Puumalainen-Nykänen, FB: PLS Itä-Suomen aluekerho
Pohjanmaa/Etelä-Pohjanmaa: Satu Jokilehto, FB: Pohjois-Savo: Johanna Niskanen, FB: Pohjois-Savon paimensukuiset lapinkoirat
Kaakkois-Suomi: Paula Kouki, FB: Kaakkois-Suomen paimensukuiset
Keski-Pohjanmaa: Jaana Jämsä, (uutta vetäjää etsitään!)
Aluekerho etsii vetäjää:
Päijät-Häme, FB: Paimensukuiset lapinkoirat Päijät-Häme
Kanta-Häme, FB: Paimensukuiset lapinkoirat Kanta-Häme
Lappi, FB: Paimensukuiset lapinkoirat Lappi
Keski-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Aluekerhojen toimintaa
Aluekerhon vetäjäksi voi ryhtyä kuka vain innokas paimensukuisihminen. Homma ei vaadi erityistä kokemusta.
Aluekerhotoiminnan tavoitteena on koota saman alueen paimensukuisia ja heidän omistajiaan yhteisten mukavien
aktiviteettien pariin. Vetäjä voi olla itse järjestämässä tapahtumia ja lenkkejä, tai hän voi koordinoida toimintaa ja
jakaa vetovastuuta myös muille. Aluekerhon toiminta saa olla sen tekijöiden näköistä.
Ovatko lähimmän aluekerhon tapahtumat liian kaukana? Perusta uusi! Ole yhteydessä aluekerhovastaavaamme
Tuulikkiin, pls.alueet@gmail.com.
Facebookista on löydettävissä jokaiselle PLS:n aluekerholle keskustelupalsta, jonka kautta saa ajankohtaisinta tietoa
oman alueen toiminnasta.
Paimensukuisen Lapinkoiran Seuran toimintaa 2021
Tarkemmat tapahtumakohtaiset tiedot saat Reviiristä ja seuran kotisivulta osoitteesta
www.paimensukuinen.fi.
Hallituksen kokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetut asiat on lähetettävä sihteerille viimeistään kaksi viikkoa ennen
kokousta ja sääntömääräisiin jäsenkokouksiin viimeistään kuukautta ennen kokousta sähköpostilla
pls.hallitus@gmail.com
Toimintakalenteri 2021
Hallituksen kokoukset alkuvuonna: 12.2. / 14.3. / 18.4. / 23.5. / 11.6.
Katselmus: Koronatilanteen salliessa syksyllä 2021 (syyskuun puoliväli)
PLS kevät- ja syyskokous: Jos koronatilanne sallii, pidämme sekä kevät- ja syyskokouksen ja tämän jälkeen
Katselmuksen yhteyteen suunnitellun juhlaillallisen, viimeistään marraskuussa 2021. Jos tilanne on edelleen se, että
emme voi kokoontua, pidämme sääntömääräiset kokoukset Teams-kokouksena.
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Yhtiökokoukset ja yhdistysten sääntömääräiset kokoukset
Osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset ja eräät muut yhteisöt saavat väliaikaisen lain nojalla
tietyin edellytyksin siirtää yhtiö- ja vuosikokousten pitämistä 30.9.2021 asti.
Oikeusministeriön mukaan yhteisön hallitus voi lisäksi lykätä kokousta pidemmälle tai yhdistää kevät- ja
syyskokoukset. Päätöksen on perustuttava kokonaisarviointiin, jossa on otettava huomioon yhteisön yhtiöjärjestys
tai säännöt päätettävistä asioista, osakas- tai jäsenkunnan terveydensuojelutarpeet sekä se, voiko lykkäyksestä
aiheutua vahinkoa yhteisölle tai sen osakkeenomistajille tai jäsenille (ks. LaVL 2/2020 vp, s. 4 ja HE 117/2020 vp).
Katsoimme, että tässä tilanteessa yhdistykselle ei koidu vahinkoa, vaikka lykkäämme Kevätkokouksen loppuvuoteen.
Tilinpäätös on tehty ja siinä ei ole noussut esiin mitään, mikä edellyttäisi välttämättä pitämään kokouksen normaalin
aikataulun mukaan
Seuran uutisia 2021
Paimensukuisen Lapinkoiran seuran kotisivuja ollaan siirtämässä uudelle alustalle. Osoite sivuille pysyy entisellään
www.paimensukuinen.fi, mutta sivut tuodaan nykyaikaan.
Myös jäsenrekisterin ja jäsenmaksujen sekä Reviirin postituslistojen ylläpito siirtyvät uuteen järjestelmään.
Jäsenkokouksen päätöksellä, seuran sääntöihin tehdyn muutoksen myötä siirrymme niin laajasti kuin mahdollista
lähettämään kokouskutsut, jäsenmaksut ja jäsenkirjeet sähköpostin välityksellä. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää,
että jäsenrekisterin osoitetiedot, niin sähköiset kuin katuosoitekin ovat ajan tasalla. Koska sähköinen viestintä on
nopeampaa ja halvempaa kuin postin kautta toimiminen, yhä kallistuvat postin maksut eivät aiheuta nostopainetta
seuran jäsenmaksuihin. Reviiri toimitetaan edelleen paperilehtenä, mutta tutkimme myös verkkolehden
mahdollisuutta fyysisen lehden rinnalle.
Jotta kaikki palvelut olisivat sinun käytettävissäsi, olemme lähettäneet kaikille niille testisähköpostin, kenen
sähköposti on jo järjestelmässä. Myös tämä jäsenkirje on lähetetty sähköpostilla. Jos et ole saanut tätä
testisähköpostia, niin ilmoita jäsensihteerille pls.jasen@gmail.com mahdollisimman pian oma sähköpostiosoitteesi.
Kun sähköpostiosoite on kirjattu rekisteriin, voit ylläpitää yhteystietoja itse.
Terveystietokanta
Terveystietokannan korjaukset ovat loppusuoralla. Korjattu tietokanta julkaistaan erikseen, kun se on valmis.
Hallituksen päätöksellä yksittäisten koiranomistajien ja kasvattajien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset poistuvat
käytöstä.
Henkilökohtaisten tunnusten käyttöä on mahdotonta valvoa, niiden kautta kuka tahansa voi rekisteröityä
tietokantaan, hakea minkä tahansa koiran tiedot tietokannasta ja lisätä käyttäjätunnukselleen minkä tahansa koiran.
Myös tietojen tilastoinnin kannalta on tärkeää, että tiedot merkitään tietokantaan yhdenmukaisesti. Tätä
edesauttaa, että yksi taho hoitaa päivitykset. Aikanaan henkilökohtaisten tunnusten käyttöönoton ajatuksena oli
saada tiedot terveystietokantaan nopeammin, kun ne pystyi itse lisäämään, mutta suurelta osin kävi niin, että
tietojen ilmoittaminen vain unohtui entistä myöhemmäksi.
Jatkossa voit ilmoittaa kaikki koirasi terveyteen liittyvät tiedot terveystietokannan ylläpidolle sähköpostiosoitteeseen
pls.terveystiedot@gmail.com. Terveystietokannan ylläpito haluaa vielä muistuttaa, kuinka tärkeää on ilmoittaa viat
ja sairastapaukset HETI terveystietokantaan, jotta kasvattajilla olisi astutuksia suunnitellessaan käytettävissä
mahdollisimman ajantasainen tieto sukujen terveysriskeistä.
Erityisesti kasvattajilta toivotaan enemmän aktiivisuutta kasvattiensa tietojen ilmoittamisessa. Myös tiedot terveistä
koirista ovat enemmän kuin tervetulleita ja terveystietokantaan kerätään myös koirien elinikiä. Pienetkin tiedot ovat
tärkeitä ja myös jo edesmenneistä koirista otetaan ilomielin tietoja vastaan. Mitä kattavammat tiedot meillä on
koirakannan terveydestä, sitä paremmin voimme vaikuttaa siihen, millainen koirakanta on tulevaisuudessa.
Isot kiitokset kaikille tähän mennessä koirien tietoja terveystietokantaan ilmoittaneille!
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