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Suomen Laikajärjestö - 

Finska Laikaklubben r.y. 

Laukkalantie 20 B 

88600 SOTKAMO      

    PÖYTÄKIRJA 

 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 7/2021 

 

AIKA 13.8.2021 klo 17.30 

 

PAIKKA Teams-kokous 

 

LÄSNÄ Jukka Tuikka, puheenjohtaja 

 Elisa Tuikka, sihteeri 

 Voitto Pulkkinen, jäsen 

 Reijo Pulkkinen, jäsen 

 Pekka Kuismin, jäsen 

 Heikki Jääskeläinen, jäsen 

 Henry Penttilä, jäsen 

 

POISSA Pasi Koivunen, jäsen 

 

1 §    Kokouksen avaus     

Puheenjohtaja Jukka Tuikka avasi kokouksen klo 17.30.  

 

2 §    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsu on esitetty hallituksen WhatsApp-ryhmässä 3.8.2021 ja kokouksessa on 

läsnä puheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä ja sihteeri.  

 

3 §    Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi    

 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.  

 

4 §    Jaostojen ja toimikuntien puolivuotisraportit ajalta 1.1.2021-30.6.2021 

(LIITTEET 1-5) 

  

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi itäsiperianlaikajaoston, ve-laikajaoston, 

länsisiperianlaikajaoston, ulkomuototoimikunnan sekä koe- ja kilpailutoimikunnan 

puolivuotiskatsaukset/raportit.  

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi itäsiperianlaikajaoston, ve-laikajaoston, 

länsisiperianlaikajaoston, ulkomuototoimikunnan sekä koe- ja kilpailutoimikunnan 

puolivuotiskatsaukset/raportit. 

  

5 § Hirvenhaukkukokeen sääntöluonnos (LIITE 6-7) 

 

Koulutus ja sääntövaliokunta on laatinut ja viimeistellyt luonnoksen uusista 

Hirvenhaukkukokeen säännöistä. (LIITE 6) Säännöt on muotoiltu kennelliiton 

uusimman sääntörungon mukaan: Säännöt, Hirvenhaukkukokeen yleisohje, 
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Hirvenhaukkukokeen arvosteluohjeet. Ehdotus on nyt lähetetty rotujärjestöille, joilta 

pyydetään lausunnot säännöistä.   

 

Laikajärjestön hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet ovat halutessaan saaneet 

kommentoida sääntöluonnosta järjestön sihteerille ajalla 25.7.2021-1.8.2021. 

Kaikkiaan kommentteja tuli viisi kappaletta (LIITE 7). Yleisesti ottaen uusia sääntöjä 

pidettiin hyvinä ja selkeinä.  

 

Päätösesitys: Kokouksessa 

 

Päätös: Koe- ja kilpailutoimikunnan vetäjä Henry Penttilä kertasi sääntöluonnoksen 

keskeisimmät kohdat ja tällä hetkellä muilta rotujärjestöiltä jo tulleet palautteet.  

Hallitus esitti, että kokeen hakuaikaa voisi lyhentää neljään tuntiin (240 min), muilta 

osin hallitus hyväksyi esitetyn sääntöluonnoksen sellaisenaan.  

 

6 § Metsästyskoiratyöryhmältä tulleet asiat - Luonnetesti jalostustarkastuksissa 

 

 Metsästyskoiratyöryhmä on kokouksessaan 17.5.2021 käsitellyt luonnetestiä 

jalostustarkastuksissa. Työryhmä on aiemmin päättänyt, että Kennelliitto voisi 

erityisesti metsästyskoirien tarpeisiin muuttaa Luonnetestisäännöstöä niin, että 

luonnetestistä voitaisiin tehdä jalostustarkastuksiin versio, jossa arvosteltaisiin vain 

osa LTE-testiosista. Tämä siksi, että saataisiin arvosteltua useampia 

koiria päivän aikana. Metsästyskoirille kaikki osa-alueet eivät ole tarpeellisia. 

 

Asia on metsästyskoiratyöryhmän jatkovalmistelussa siten, että rotujärjestöt 

katsoisivat mitkä luonnetestin tarpeelliset osat halutaan ottaa käyttöön 

jalostustarkastuksissa. Toimintamalli asiassa etenee siten, että rotujärjestöt tuovat 

esityksensä testattavista osiosta metsästyskoiratyöryhmälle, joka vie asian koe- ja 

kilpailutoimikuntaan sekä Palveluskoiraliittoon käsiteltäväksi. Esitykset 

metsästyskoiratyöryhmälle on tehtävä ennen elokuun loppua. 

 

Laikajärjestön jalostustoimikunnat ovat käsitelleet asiaa ja esittäneet lausuntonsa 

näin: Jaostoilla ei ole sellaista kompetenssia, jotta ne voisivat tehdä esitystä 

suppeammasta luonnetestistä. 

 

Lisäksi jaostot eivät tällä hetkellä näe tarvetta luoda erillistä luonnetestiä, mutta jos 

jokin instanssi sellaista on luomassa niin jaostot kannattavat sellaista ja osallistuvat 

sen tekoon mahdollisuuksiensa mukaan. 

 

Päätösesitys: Suomen Laikajärjestö toteaa, että jos luonnetestiä halutaan toteuttaa 

lyhennettynä esimerkiksi jalostustarkastusten yhteydessä, näemme että virallisilla 

luonnetestituomareilla olisi paremmat valmiudet määrittää mitkä luonnetestin osa-

alueet olisivat metsästyskoirien tarkoitukseen parhaiten soveltuvat. 

 

Päätös: Suomen Laikajärjestö tukee ajatusta, että metsästyskoirien tarpeisiin laaditaan 

luonnetestilomakkeesta lyhennetty, rotujen tarpeita paremmin palveleva versio. 

Suomen Laikajärjestö toteaa, että jos luonnetestiä halutaan toteuttaa lyhennettynä 

esimerkiksi jalostustarkastusten yhteydessä, näemme että virallisilla 

luonnetestituomareilla olisi paremmat valmiudet määrittää mitkä luonnetestin osa-
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alueet olisivat metsästyskoirien tarkoitukseen parhaiten soveltuvat. Pöytäkirja tämän 

pykälän osalta hyväksyttiin ja tarkastettiin kokouksessa. 

 

7 § Laika-lehden painotyön kilpailutus vuodelle 2022 (LIITTEET 8-13) 

  

 Tällä hetkellä painotyön toteuttaa Grano Oy Kuopiosta. Lehden painotyön osalta on 

pyydetty ja saatu tarjoukset viideltä eri toimittajalta (LIITTEET 8-12): Grano Oy 

(Kuopio), LaserMedia Oy (Joensuu), PunaMusta Oy (Tampere), Eura Print Oy (Eura), 

Printall AS (Tallinna).  

 

 Käydään läpi tarjousten pohjalta tehty yhteenveto (LIITE 13) ja keskustellaan 

toimittajan valinnasta.  

 

 Päätösesitys: Kokouksessa 

 

 Päätös: Todettiin, että tällä hetkellä saaduista tarjouksista valittaisiin painotyön 

toteuttajaksi Eura Print Oy. Sihteeri kertoi, että vielä odotetaan tarjousta yhdeltä 

toimittajalta Painotalo Plus Digital Oy:ltä, jota muun muassa taittajamme Anitta 

Kainulainen on suositellut laadun, nopeuden ja hinnan puolesta. Päätettiin, että 

odotetaan PPD Oy:n tarjous ja verrataan sitä Eura Print Oy:n tarjoukseen. 

Valtuutettiin puheenjohtaja ja sihteeri tekemään lopullinen päätös PPD Oy:n tai Eura 

Print Oy:n välillä.  

 

8 § Laikojen SM-hirvenhaukkukokeen valintasäännön muutosesitys  

 

 Koe- ja kilpailutoimikunta esittää, että SM-hirvenhaukkukokeen valintasääntöä 

muutetaan niin sanotun kiintiöpaikan valintaperusteiden osalta.  

 

 Tällä hetkellä valintasäännössä on asia kirjattu näin: Mikäli joku laikaroduista ei 

normaalin valintaohjeen mukaan pääsisi osallistumaan kisaan, valitaan yksi edustaja 

ko. rodusta mukaan, mikäli sillä on kaksi (2) HIRV-1 tulosta.  

 Kyseinen kohta esitetään muutettavaksi kuulumaan näin: Mikäli joku laikaroduista 

ei normaalin valintaohjeen mukaan pääsisi osallistumaan kisaan, valitaan yksi edustaja 

ko. rodusta mukaan ja valitulla koiralla tulee olla kaksi (2) HIRV-1 tulosta 

ensisijaisesti kuluvalta kaudelta tai vaihtoehtoisesti edelliseltä kaudelta. 

Kilpailutoimikunta voi harkintansa mukaan esittää aikaisempien tulosten perusteella 

kaksi HIRV-1 tuloksen haukkunutta koiraa.  

 

 Päätösesitys: Kokouksessa 

 

 Päätös: Päätettiin, että kyseinen kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

 Mikäli joku laikaroduista ei normaalin valintaohjeen mukaan pääsisi osallistumaan 

kisaan, valitaan yksi edustaja ko. rodusta mukaan ja valitulla koiralla tulee olla kaksi 

(2) HIRV-1 tulosta, joista toisen tulee olla kuluvalta kaudelta ja toinen voi olla 

edelliseltä kaudelta. Kilpailutoimikunta voi harkintansa mukaan esittää aikaisempien 

tulosten perusteella kaksi HIRV-1 tuloksen haukkunutta koiraa.  

 

9 § Esitys Kennelliitolle nuorten koirien vapauttamisesta näyttelytulosten osalta 

valtakunnallisissa käyttökokeissa (SM-hirvenhaukkuottelu) 
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 Päätösesitys: Poistetaan alkavalla koekaudella vuonna 2019–2020 syntyneiltä koirilta 

näyttelytulosvaatimus, kun se normaalitilanteessa on vähintään H koiran täytettyä 15 

kuukautta. 

Päätös: Päätettiin, että poistetaan alkavalla koekaudella vuonna 2019–2020 

syntyneiltä koirilta näyttelytulosvaatimus, kun se normaalitilanteessa on vähintään H 

koiran täytettyä 15 kuukautta. Pöytäkirja tämän pykälän osalta hyväksyttiin ja 

tarkastettiin kokouksessa. 

 

10 § Esitys nuorten koirien vapauttamisesta näyttelytulosten osalta Kalinka-

haukuissa ja Erraus-haukuissa 

 

 Päätösesitys: Poistetaan alkavalla koekaudella vuonna 2019–2020 syntyneiltä koirilta 

näyttelytulosvaatimus, kun se normaalitilanteessa on vähintään H koiran täytettyä 15 

kuukautta. 

 

 Päätös: Päätettiin, että poistetaan alkavalla koekaudella vuonna 2019–2020 

syntyneiltä koirilta näyttelytulosvaatimus, kun se normaalitilanteessa on vähintään H 

koiran täytettyä 15 kuukautta.  

 

11 § Hirvikoirien mestaruusottelu – järjestämisohje Kennelliitolle käsiteltäväksi 

(LIITE 14) 

 

 Rotujärjestöjen SHHJ, SPJ, SLJ puheenjohtajat ovat valmistelleet uutta hirvikoirien 

mestaruusottelua. Tämän tarkoituksena olisi korvata nykyinen ystävyysottelu ja saada 

kohotettua ottelun arvostus sille tasolle mille se kuuluukin, vuoden arvostetuimpana 

haukkuotteluna. Tavoitteena on saada kokeelle SM-status.  

 

Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnalta on 2.8.2021 pyydetty epävirallista 

kannanottoa järjestämisohjeeseen, jotta voitaisiin välttää mahdolliset ”sudenkuopat”, 

mutta toimikunnalta ei ole saatu vastausta kokouspäivään mennessä. Kukin 

rotujärjestö käsittelee järjestämisohjeen hallituksissaan, jonka jälkeen asia saatetaan 

vireille Kennelliitossa. Tavoitteena olisi saada asia jo Kennelliiton syysvaltuuston 

kokoukseen 27.11.2021.  

 

Päätösesitys: Hyväksytään liitteenä oleva hirvikoirien mestaruusottelun 

järjestämisohje edelleen käsiteltäväksi Kennelliitossa.  

 

Päätös: Hyväksyttiin liitteenä oleva hirvikoirien mestaruusottelun järjestämisohje 

edelleen käsiteltäväksi Kennelliitossa. Pöytäkirja tämän pykälän osalta hyväksyttiin ja 

tarkastettiin kokouksessa. 

 

 

12 § Järjestön koekalenteri 2022–2023 (LIITE 15) 

 

 Käydään läpi järjestön kokeet vuodelle 2022–2023 ja niihin halukkaaksi 

ilmoittautuneet kokeiden järjestäjät.  

 

Päätösesitys: Hyväksytään tämänhetkinen järjestön koekalenteri 2022–2023 liitteen 

mukaan.  
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Päätös: Hyväksyttiin tämänhetkinen järjestön koekalenteri 2022–2023 liitteen 

mukaan. Etsitään vielä kokeen järjestäjät seuraaviin: Mejä-koe 2023, Taiga-haukut 

2023, Kalinka-haukut 2023, Erraus-haukut 2022–2023. 

  

13 § Muut asiat  

 

 Kuulumiset tulevan syksyn kokeista 

Henry Penttilä on kontaktoinut tulevan syksyn järjestön kokeiden järjestäjiä ja 

varmistellut, että kaikki on kunnossa. Myös Heikki kertoi kuulumiset Taiga-

haukkujen järjestelyn osalta, jossa kaikki on edennyt suunnitelmien mukaan.  

 

 Jalostuskatselmuksessa käytettävä käyttöominaisuuksien kysely 

 Heikki esitti huolensa, että jalostuskatselmuksessa käytettävä käyttöominaisuuksien 

kysely/lomake on liian suppea ja esitti, että lomaketta voisi muuttaa/laajentaa. Tulisi 

saada laajempi kuva siitä, miten koira käyttää ominaisuuksiaan metsästyksessä.  

 

Keskusteltiin asiasta ja päätettiin, että jaostot käyvät yhdessä läpi 

jalostuskatselmuksessa käytettävät käyttöominaisuuksien kyselylomakkeet ja 

pyrkisivät muuttamaan sitä siihen suuntaan, että jatkossa saataisiin laajempi kuva siitä, 

miten koira käyttää ominaisuuksiaan metsästyksessä. Todettiin, että lomakkeiden 

tulisi olla yhtenäiset kaikkien rotujen kesken.  

 

14 § Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.27. 

 

 Allekirjoitukset 

 

 

LIITTEET 

 
LIITE 1 Itäsiperianlaikajaoston puolivuotsikatsaus 2021 

LIITE 2 Venäläis-eurooppalaisen laikajaoston puolivuotiskatsaus 2021 

LIITE 3 Länsisiperianlaikajaoston puolivuotiskatsaus 2021 

LIITE 4 Ulkomuototoimikunnan puolivuotiskatsaus 2021 

LIITE 5 Koe- ja kilpailutoimikunnan puolivuotiskatsaus 2021 

LIITE 6 Hirvenhaukkukokeen sääntöluonnos 

LIITE 7 Hallitusjäsenten etukäteiskommentit hirvenhaukkukokeen sääntöluonnokseen 

LIITE 8 Tarjous Grano Oy 

LIITE 9 Tarjous LaserMedia Oy 

LIITE 10 Tarjous PunaMusta Oy 

LIITE 11 Tarjous EuraPrint Oy 

LIITE 12 Tarjous Printall AS 

LIITE 13 Yhteenveto edellä olevista tarjouksista 

LIITE 14 Hirvikoirien mestaruusottelu järjestämisohjeet 

LIITE 15 Järjestön koekalenteri 2022-2023 


