Päijät-Hämeen Lappalaisten suunnittelukokous vuodelle 2014
Aika:
Paikka:
Läsnä:

26.11.2013 klo 18.00
Renkomäen ABC, Lahti
Tinja Vesa, Tiina Morri, Marjo Vierikko, Sanna Hallman, Olli Lappalainen,
Ritva Lappalainen, Ismo Siilahti, Anu Markkola, Hanna Puumalainen ja
Arja Immonen (siht.)

1.

Kokouksen alussa tehtiin esittelykierros, koska mukana oli uusia jäseniä.

2.

Tällä hetkellä aktiivisena toimii toko-ryhmä joka toinen tiistai kennelpiirin hallilla
(Simolankatu 2, Lahti). Harjoittelua on vetänyt sekä ohjannut Ritva Lappalainen,
mukana on n. 5-8 koirakkoa. Syksyn harjoittelut maksavat 10€ / koirakko, samoin
tuleva kevät on 10€ / koirakko.

3.

Tämän hetken vastuutehtävät, jotka jatkuvat myös ensi vuonna: kotisivuista vastaa
Ismo Siilahti, rahastonhoitajana toimii Ritva Lappalainen ja sähköpostilistasta vastaa
Arja Immonen.

4.

Keskusteltiin alaosaston eri tavoista tiedottaa. Todettiin, että alaosaston
tapahtumista tiedotetaan kolmella tavalla: kotisivut, facebook ja postituslista.
Kotisivut ovat edelleen virallinen tiedotuskanava. Jokaisen vastuulla on toimittaa
tietoa tapahtumista kotisivuille (Ismolle) ja tapahtuman jälkeen olisi mukava, jos
sinne tulisi tarinaa tapahtumista. Facebookissa tiedotetaan myös tapahtumista, sillä
osa seuraa sitä kautta aktiivisesti tapahtumia. Arjalle laitetaan tietoa tapahtumista,
jotta Arja voi laittaa tietoa eteenpäin postituslistalla oleville.

5.

Tinja Vesa ehdotti reissua Hyvinkään Koirakylpylään. Sovittiin, että Tinja ottaa
vastuulleen reissun järjestämisen ja ajankohdaksi sovittiin huhtikuu 2014.

6.

Pohdittiin paimennukseen tutustumista. Sovittiin, että Sanna selvittää lähialueen
paimennusmahdollisuuksia ja sopii tapahtumasta loppukesälle.

7.

Tinja Vesa ehdotti alaosaston jäsenien koirille susi- tai karhutestiä. Sovittiin, että Arja
vastaa testin järjestämisestä. Ajankohta kesällä.

8.

Sovittiin, että toko-vuorot jatkuvat samalla tavalla syksyllä 2014 ja keväällä 2015.
Hallivuoron varaamisesta vastaa Ritva Lappalainen. Toiveena oli saada kouluttaja.
Keskusteltiin siitä, että kouluttajan saaminen on vaikeaa ja maksaa aika paljon. Jos
joku tietää hyvän kouluttajan, niin tietoa voi laittaa Ritva Lappalaiselle.

9.

Sovittiin, että järjestetään kevätpäivä toukokuussa. Ohjelma noudattaa ”perinteistä”
ohjelmaa: möllitokokisa, leikkimielinen agility ja match show. Päivän alussa kerrotaan
alaosaston toiminnasta. Tehdään esite toiminnasta, jota voidaan jakaa osallistujille.
Ritva varaa kennelpiirin hallin. Tinja vastaa kanttiinista. Tiina on agility-vastaava ja
Arja vastaa mätsäristä.

10.

Alaosastolla on tällä hetkellä rahaa noin 800 euroa. Sovittiin, että vuonna 2014 ei
järjestetä match showta. Mikäli rahaa tuntuu kuluvan, niin tilannetta mietitään
uudelleen.

11.

Yhteiset kävelyt ovat hyvin kysyttyjä, mutta vetäjät ja kivat maastot ovat hakusessa.
Yhteiskävelyyn vaaditaan henkilö, joka tietää kivan lenkin (kesto 1- 2 tuntia). Hän
laittaa kutsun kävelylle esim. Arjalle, joka huolehtii sen kotisivuille ja facebookiin.
Kutsuja ottaa ilmoittautumiset vastaan, jotta osaa odottaa kaikki halukkaat mukaan.
Kutsuja päättää päivämäärän, joka sopii hänelle ja ne joille päivämäärä sopii, lähtevät
kävelylle. Plussaa on makkaranpaistomahdollisuus, mutta se ei ole pakollinen. Olisi
mukavaa, jos kävelystä saisi jälkeenpäin kotisivuille juttua ja mahdollisesti valokuvia.

12.

Pohdiskeltiin monia muitakin tapahtumia / koulutuksia: mahdollisuus harrastaa
jälkeä, joku luento (esim. koirien rakenteesta), värttinä- / kehruukurssi yms. Sovittiin,
että näitä mietitään vuodelle 2015.

13.

Tämän vuoden toimintakertomuksen tekee Tiina. Vuoden 2014 toimintakertomuksen
tekee Arja.

14.

Sovittiin, että Arja tekee oman postituslistan tähän kokoukseen osallistuneille.
Postituslistan avulla voidaan sopia edellä sovittujen tapahtumien päivämääristä, ettei
tule päällekkäisyyksiä.

15.

Tiina kertoi, että syksyn 2015 erikoisnäyttelyä on haettu Lahden alueelle. Se on
Lappalaiskoirat ry:n juhlavuosi. Näyttelyn järjestämiseen palataan ensi vuonna. (2015
on myös Päijät-Hämeen Lappalaisten juhlavuosi. Toimintaa on ollut 10 vuoden ajan.
Tämä suluissa oleva on Arjan lisäys kokouksen jälkeen.)

