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Suomen Laikajärjestö Finska Laikaklubben r.y.
Laukkalantie 20 B
88600 Sotkamo
PÖYTÄKIRJA
HALLITUKSEN KOKOUS 1/2021
AIKA

4.1.2021 klo 18:00

PAIKKA

Teams-kokous

LÄSNÄ

Jukka Tuikka, puheenjohtaja
Elisa Tuikka, sihteeri
Reijo Pulkkinen, jäsen
Voitto Pulkkinen, jäsen
Pekka Kuismin, jäsen
Henry Penttilä, jäsen
Pasi Koivunen, jäsen
Heikki Jääskeläinen, jäsen

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jukka Tuikka avasi kokouksen klo 17.57.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle hallituksen Whats App-ryhmässä pikaisella aikataululla.
Kaikki hallituksen jäsenet ovat paikalla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.

3§

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

4§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Päätösesitys: Hyväksytään pöytäkirja kokouksesta 7.12.2020 ja
sähköpostikokouksesta 29.12.2020.
Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 7.12.2020 ja sähköpostikokouksesta
29.12.2020.

5§

Vuosikokouksen ja päänäyttelyn 2021 siirtäminen
Tällä hetkellä vuosikokous on kutsuttu koolle 6.3.2021 ja päänäyttely sovittu
järjestettäväksi 7.3.2021 paikkana Break Sokos Hotel Eden Oulu. Koronatilanteesta
johtuvat Aluehallintoviraston 18.1.2021 saakka voimassa olevat rajoitukset Oulun
alueella kieltävät yli 10 henkilön yleisötilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa. Näillä
rajoituksilla vuosikokouksen ja/tai päänäyttelyn pitäminen ei ole mahdollista.
Rajoitukset ovat voimassa aina kuukaudeksi kerrallaan ja seuraavan kerran Oulun
alueen rajoituksia tarkastellaan 7.1.2021 koontuvassa koronakoordinaatioryhmässä.
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Viikolla 53 on Oulussa todettu 77 tartuntaa, mikä on reilut kolme kertaa enemmän
kuin edeltävällä viikolla. Tämän hetkinen Oulun alueen tautitilanne ei valitettavasti
vaikuta siltä, että rajoituksia oltaisiin heti höllentämässä eli odotettavissa on, että
rajoitukset jatkuvat.
Kennelliitto on mahdollistanut tammi-maaliskuussa pidettävien näyttelyiden
siirtämisen 31.5.2021 saakka. Näyttelyn siirtämisestä on kuitenkin ilmoitettava
Kennelliitolle viimeistään kaksi kuukautta ennen alkuperäistä ajankohtaa eli
Laikajärjestön osalta mahdollisesta siirtämispäätöksestä on ilmoitettava 7.1.2021
mennessä.
Käydään keskustelu ja tehdään päätös mahdollisesta vuosikokouksen ja päänäyttelyn
siirtämisestä.
Päätösesitys: Kokouksessa.
Päätös: Koronatilanteesta johtuen, päätettiin siirtää vuosikokous pidettäväksi
lauantaina 22.5.2021 ja päänäyttely sunnuntaina 23.5.2021. Pitopaikkana alkuperäisen
suunnitelman mukaisesti Break Sokos Hotel Eden Oulu.
Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous on pidettävä maaliskuun loppuun
mennessä. Tilanteessa, jossa käsillä on hengenvaarallinen epidemia ja voimakkaat
rajoitustoimet sekä molempien vaikeasti ennakoitava kesto, on kokouksen ajankohtaa
koskevan sääntömääräyksen ohittamiselle hyvät perustelut. Hallitus katsoo, että
sääntömääräinen kokous voidaan siirtää säännöissä määrättyä aikaa myöhemmäksi,
jos sen pitämisen arvioidaan aiheuttavan terveydelle vaaraa, kuten nyt on.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta hyväksyttiin ja tarkastettiin kokouksessa.
6§

Muut asiat
-

keskustelua yhteispohjoismaisista hirvikoesäännöistä ja niiden uudistamisesta

-

keskustelua mahdollisten hirviliivien niin sanottujen laikaliivien hankkimisesta
tulevaisuudessa, ei tehty päätöstä

7§

Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätettiin, että seuraava hallituksen kokous eli niin sanottu tilinpäätöskokous pidetään
keskiviikkona 3.2.2021 klo 17.30.

8§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.41.

Allekirjoitukset

Jukka Tuikka, puheenjohtaja

Elisa Tuikka, sihteeri

