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Hyväksytty hallituksen kokouksessa1.12.2014

Lehtitoimikunnan toimintaohje
1. Yleistä
Lehden tarkoitus on ensisijaisesti toimia LPKY:n virallisena tiedotuskanavana.
Ensisijaisesti lehden tulee keskittyä LPKY:n oman toiminnan ennakkotiedottamiseen
ja raportoimaan omia tapahtumia.
Emme julkaise:
 toimitettua aineistoa jonka tarkoituksena on henkilön tai yhteisön taloudellisen
edun edistäminen (”puffit”)
 yksittäisiä rotuesittelyitä tai yksittäisten kennelien esittelyitä
 lainattua materiaalia lupaa kysymättä mukaan lukien kuva- ja sarjakuva aineistot.
Mainosten tulee selkeästi erottua toimitetusta aineistosta.
Erityisen suositeltavaa aineistoa on kaikki koe- ja kilpailutoimintaan liittyvä
materiaali, jäsenten, kouluttajien, menestyneiden koiraharrastajien esittelyt tms.
materiaali joka edistää, kannustaa ja auttaa jäsenten osallistumista koe- ja
kilpailutoimintaan. Yhdistyksen järjestämistä tapahtumista kuten arvokilpailut ja
–kokeet, talvipäivät, kurssit ja leirit olisi syytä raportoida myös jälkikäteen.
Lehtitoimikunnan tulee huolehtia siitä, että kussakin lehdessä on yhdistyksen
kaikki toiminnat edustettuina jollain tavalla.
Lehtitoimikunta huolehtii lehden materiaaliin/työstämiseen liittyvän ilmoittamisen
sihteerille sekä suoraan kotisivujen ylläpitäjälle.
Lehtitoimikunta huolehtii toimikunnan tietokoneesta, eikä käytä sitä muuhun käyttöön
Lehtitoimikunta ilmoittaa lehtitoimikunnan jäsenet jäsensihteerille vuoden loppuun
mennessä.

2. Taitto, sivu- ja painosmäärä
Lehti taitetaan A5-kokoon stiftattuna, värillinen kansi. Lehti saa painaa enintään
250 g. Lehti lähtee postiin suoraan painosta.
Jäsensihteeri ilmoittaa painosmäärän suoraan painajalle.

3. Ilmestymisaikataulu ja vakiosisältö
Ilmestymisaikataulu on alustavasti seuraava. Aikataulusta voidaan poiketa eteen
päin ja aineiston jättöpäivää voi siirtää vastaavasti eteenpäin.
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Numero Tavoiteilmestysmispäivä
1.
15.2.

Aineiston
jättöpäivä
31.1.

2.
3.
4.

15.4.
15.8.
30.11.

30.4.
31.8.
15.12.

Teema
Tietoa uusille jäsenille ja uusien
vastuuhenkilöiden esittelyt
Tulevan kesän tapahtumat
Menneen kesän tapahtumat

Vakiosisältö kaikissa lehdissä
1. Yhdistyksen yhteystiedot: puh.nro, postilokero-osoite, nettisivut, sähköpostiosoite
2. Vastuuhenkilöiden yhteystiedot (etukannen sisäpuoli)
3. Puheenjohtajan ja sihteerin palstat
4. Älppärin ilmoitushinnat
5. Tapahtuma- ja koekalenteri
6. Koulutuspaikat ja –ajat ajo-ohjeineen (sihteeriltä ja jaosvetäjiltä)
7. Haukkulaakson varaukset (sihteeriltä) ja ajo-ohje (huom. ohessa oltava
teksti, ”tarkasta viimeisimmät tiedot kotisivuiltamme”
8. Kokeissa ja kilpailuissa menestyneitä –palsta, jos menestyneitä on
9. Seuraavan lehden materiaalin viimeinen jättöpäivä
10. Lehden palautusosoite jos vastaanottajaa ei tavoiteta
Lehti 1. Helmikuu
1. Kevätkokouskutsu
2. Uuden hallituksen esittely
3. Kaikkien vastuuhenkilöiden esittelyt
4. Lappeenrannan koiranäyttelyn talkootiedotukset. Puhelinnumerot vastuualueittain
henkilöille, joille voi ilmoittautua talkoisiin, maininta kiitosillasta. TÄRKEÄ!!
5. Ilmoitukset tiedossa olevista LPKY:n kesän kursseista, kokeista ja
kilpailuista ilmoittautumistietoineen (Huom! Talvipäivä ja Match Show)
6. Haukkulaakson käyttö- ja vuokraussäännöt ja vuokraushinnat
7. Jäsensihteerin tiedote mahdollisesti muuttuneista jäsenmaksuista ja käytännöistä.
8. Mitä etua on olla LPKY:n jäsen?
9. Ohje jäseneksi liittymisestä maksuineen
10. Tiedot jäsenalennuksista ja mahdolliset alennuskortit
Lehti 2. Huhtikuu
1. Vastuuhenkilöiden yhteystiedot
2. Kevätkokouksen pöytäkirja
3. Kevätkokouksessa huomionosoituksia saaneet ja palkitut Vuoden Parhaat Koirat ja
Pelastuskoirakokeita suorittaneet koirat
4. Ilmoitukset LPKY:n kesän kursseista, kokeista ja kilpailuista
ilmoittautumistietoineen, myös jo ilmoitetut uudelleen.
5. Palvelus- ja pelastuskoirakokeiden ilmoittautumisohjeet, ilmoittautumiskaavake
6. Ohjeet tottelevaisuus-, näyttely-, ja rauniokoulutuksiin tuleville uusille harrastajille
7. Ilmoitus estekontin avainten lunastamisesta panttia vastaan

Lappeenrannan
Palveluskoirayhdistys ry

Sivu 3 / 3

Lehti 3. Syyskuu
1. Syyskokouskutsu
2. Pikkujouluilmoitus
3. Kesän koetulokset
Lehti 4. Marraskuu
1. Seuraavan vuoden vastuuhenkilöiden yhteystiedot
2. Syyskokouksen pöytäkirja
3. Syyskokouksessa huomionosoituksia saaneet
4. Koetulokset, jotka eivät ehtineet edelliseen lehteen
5. Vuoden parhaiden koirien valintakriteerit ja toimintaohje
6. Jäsensihteerin tiedote uusista jäsenmaksuista
Vähintään kerran vuodessa vapaavalintaiseen lehteen laitettava aineisto
 Myynnissä olevat ja lainattavat tarvikkeet
 Lista palveluskoirarotuisista koirista (Palveluskoiraliiton www-sivuilta)

Postitus



lehden postitus tapahtuu suoraan painon kautta.
Lehtiä postitetaan kuhunkin talouteen yksi.

Kulujen korvaaminen
Lehtitoimikunnan jäsenet ovat oikeutettuja saamaan korvauksen LPKY:n voimassa
olevan ohjeen mukaisesti toteutuneet, kohtuulliset matka- ja puhelinkulut.

