LAPPALAISKOIRAT R.Y.
Päijät-Hämeen lappalaiset
TOIMINTAKERTOMUS 2007
Kesäleiri ja näyttely 19. – 22.07.2007
Päijät-Hämeen alaosasto sai järjestettäväksi lappalaiskoirien kesäleirin ja -näyttelyn 19. – 22.07.2007.
Leiripaikkana oli Lammin, Porraskoskella Pöystilän täysihoitola ja näyttelypaikkana Lammin
urheilukenttä.
Vuoden aikana kokoonnuttiin lukuisia kertoja suunnittelupalavereihin.
Ohjelma painottui harrastuslajeihin: agility, tottelevaisuuskoulutus ja pk-haku.
Lapsille oli myös järjestetty oma ryhmä koulutus tapahtumien ajaksi, joten vanhemmat pystyivät
osallistumaan täysipainoisesti omaan harrastukseensa.
Leirille osallistui 78 leiriläistä + 22 talkoolaista + 5 kouluttajaa sekä koiria 41 narttua ja 32 urosta.
Leirin kokonaisvahvuus 105 henkilöä ja 73 koiraa, on suurin osallistujamäärä lappalaiskoirien
järjestämien leirien historiassa.
Näyttelyyn osallistui noin 120 koiraa.
Aurinkoinen näyttelypäivä keräsi noin 120 koiraa Lammin kentälle. Kehiä rakennettiin kolme ja keskelle
pystytettiin iso teltta, jonne koottiin kehien tarvikkeet ja tarjoilut. Se toimi myös hyvänä suojana
auringonpaahteelta tuomareille ja kehäsihteereille.
Kehien sijoittelu ja koko näyttelyalueen järjestely sai hyvää palautetta osallistujilta.
Saimme myös näkyvyyttä paikallisissa medioissa: Etelä-Suomen sanomat kertoi leiristä etusivulla ja
sisäsivulla 6 palstan jutulla + kuvilla. Maakuntaradiossa oli myös infoa leiristä sekä Ismo Siilahden
haastattelu.
Arviopalaverissamme totesimme leirin onnistuneen hienosti. Saimme hyvää palautetta leiriläisiltä,
kouluttajilta ja täysihoitolan väeltä järjestelyistä ja ohjelmasta. Leirin upeaa tunnelmaa kiitettiin
palautelaatikon viesteissä.
Kehitettävää meillä on vastuiden tasaisemmassa jaossa.
Leiripaikasta tulisi tehdä kirjallinen sopimus, jossa mm. mainitaan havaitut kunnostettavat asiat.
Lappalaiskoirat ry:ltä olisimme toivoneet suurempaa aktiivisuutta, infoa sekä kokemusten välittämistä
edellisten leirien- ja näyttelyiden järjestämisestä.
Tehtävien jako ja vastuut tulisi selkeyttää: mitkä tehtävät kuuluvat alaosastolle / Lappalaiskoirat ry:lle.
Voisiko yhdistys tehdä infopakettia tarvittavista järjestelyistä sekä määritellä yhteyshenkilöt, joilta
alaosastot saavat tietoa tapahtumia järjestäessään?
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Muu toiminta
Kesän leiri- ja näyttely järjestelyt veivät suurimman osan aktiiviporukan ajasta, joten muu toiminta jäi
vähemmälle. Tässä muutamia:
Kävelyt
Yhteiskävelyjä on järjestetty seuraavasti:
Aika
Paikka
23.09.
Merrasjärvi
21.10
Kettulaavu
09.12.
Pikkujoulukävely, MIekkiö
Koulutus
Hakukoulutus,
Orimattila, kouluttajana: Kirsi Liikanen
Useita koirakoita osallistui keväällä koulutukseen.
Lahden käyttökoiran järjestämiin koulutuksiin: toko ja hakuharjoituksiin on osallistunut muutama
osaston koirakko.
Kokeet:
Hakukoe 22.09.2007
Tie'rmes Boris ohj. Ritva Lappalainen ja Olli Lappalainen, tulos: ALO0 - 50 / 144 yht. 194 p
Näyttelyt:
Näyttelyihin on osallistuttu runsaasti ja hienoin tuloksin vuonna 2007.
Yhteyshenkilöt:
Ismo Siilahti
Mirja Pölönen
Reija Pylväinen
Arja Immonen
Ritva Lappalainen

p.040-7313174
p.050-3205708
p.040-5325763
p.050-3751308
p.040-8391229

Kotisivut: www.paijat-hameenlappalaiset.net
Ismo Siilahti on ylläpitänyt ja päivittänyt tapahtumat ala-osaston kotisivulle.
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