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Suomen Laikajärjestö Finska Laikaklubben r.y.
Laukkalantie 20 B
88600 Sotkamo
PÖYTÄKIRJA
HALLITUKSEN KOKOUS 7/2020
AIKA

7.12.2020 klo 17:30

PAIKKA

Teams-kokous

LÄSNÄ

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

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jukka Tuikka avasi kokouksen klo 17.30.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

4§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Päätösesitys: Hyväksytään pöytäkirja kokouksesta 12.10.2020 ja
sähköpostikokouksesta 27.10.2020.
Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 12.10.2020 ja sähköpostikokouksesta
27.10.2020.

5§

Talouskatsaus 2020 (LIITE 1)
Rahastonhoitaja esittelee talouskatsauksen 30.11.2020.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi talouskatsaus 30.11.2020.
Päätös: Merkittiin tiedoksi talouskatsaus 30.11.2020.

6§

Varainhankinta, nykytilanne ja vuosi 2021
Puheenjohtaja/rahastonhoitaja esittelee voimassaolevat yhteistyösopimukset ja
tilanteen vuoden 2021 osalta.
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Päätösesitys: Merkitään tiedoksi varainhankinnan tilanne ja yhteistyösopimukset
Päätös: Merkittiin tiedoksi varainhankinnan tilanne ja yhteistyösopimukset.
7§

Vuosikokouksen 2021 tilannekatsaus
Käydään läpi vuosikokoukseen 2021 liittyvät asiat ja vastuuhenkilöt
- valtakirjojen tarkastus (Aino-Maija Kotiranta, Teija Lipponen, Riitta Tuikka)
- RC edustajan mahdollinen luento (Paula Vuoti)
- kokouksen puheenjohtajan kutsuminen (Juha Kotiranta)
- juhlaillallinen (Ravintola Maisema, buffet-illallinen 35 eur/hlö)
- arpojen myynti lauantaina (Reijo Pulkkinen, Pasi Koivunen)
- kutsuvieraat (sihteeri hoitaa kutsut)
- hallitusjäsenten majoitusvaraukset (sihteeri varaa, ilmoita osallistutko 31.1.2020
mennessä)
- kutsuvieraiden majoitukset (sihteeri varaa)
- vaihtoehto vuosikokoukselle, mikäli ei pystytä järjestämään, tarkastellaan tilanne
lähemmin tammikuun kokouksessa
- sihteeri selvittää milloin voi vielä perua varaukset Edenistä jos koronatilanne on
hankala, niin sanottu force majoure-tilanne
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi vuosikokouksen 2021 tilannekatsaus.
Päätös: Merkittiin tiedoksi vuosikokouksen 2021 tilannekatsaus.

8§

Päänäyttelyn 2021 tilannekatsaus
Käydään läpi päänäyttelyyn 2021 liittyvät asiat ja vastuuhenkilöt
- talouskatsaus
- arpajaiset, 2 hallitusjäsentä jotka huolehtivat arvan myynnistä lauantaina (Reijo
Pulkkinen, Pasi Koivunen)
- talkooporukka (kehien pystytys, mainokset, palkinnot ym.)
- kahvio + makkaran myynti
- näyttelylehtisten myynti ja hinta
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi päänäyttelyn 2021 tilannekatsaus.
Päätös: Merkittiin tiedoksi päänäyttelyn 2021 tilannekatsaus.

9§

Järjestön haukkukisat 2021
1) Mejä-mestaruuskoe 20.6.2021 Pello, järjestäjänä Länsirajan Kennelkerho, järjestön
yhdyshenkilö Henna Lintulahti
2) Linnunhaukkumestaruusottelu Taiga-haukut 09/2021 Pielavesi, järjestäjänä
Pielaveden Kennelkerho, järjestön yhdyshenkilö Heikki Jääskeläinen
3) Laikanarttujen hirvimestaruusottelu Kalinka-haukut 22.10.2021 Kajaani,
järjestäjänä Kainuun Hirvikoirayhdistys, järjestön yhdyshenkilö Jasmin Kortelainen
4) SM-hirvenhaukkuottelu 7.11.2021 Teuva, järjestäjän Norin Metsästysseura ry,
järjestön yhdyshenkilö Harri Rantakoski
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5) Nuorten laikojen hirvenhaukkuottelu Erraushaukut 11/2021 Kouvola, järjestäjänä
Kouvolan varuskunnan metsästäjät ry, järjestön yhdyshenkilö Ville Viljaranta
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi järjestön kokeet ja kokeiden järjestäjät 2021.
Päätös: Merkittiin tiedoksi järjestön kokeet ja kokeiden järjestäjät 2021.
10 §

Järjestön haukkukisat 2022
Tällä hetkellä vuodelle 2022 ei ole vielä ilmoittautunut halukkaita kokeiden järjestäjiä.
Laika-lehdessä 4/2020 on julkaistu ilmoitus kokeiden järjestäjille.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi kokeiden ja koejärjestäjien tilanne 2022.
Päätös: Merkittiin tiedoksi kokeiden ja koejärjestäjien tilanne 2022.

11 §

Jalostuspäivät 2021
Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät
yleisötilaisuudet ja kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Tämä määräys on
voimassa 2.12.2020–1.1.2021. Tammikuun lopun tilannetta ei vielä tiedetä, mutta
koska epidemiatilanne näyttää nyt vain pahenevan, on jalostuspäivien
näyttelytoimikunta on päättänyt siirtää jalostuspäivänäyttelyn pidettäväksi 28.3.2021.
Jalostuspäivänäyttelyn siirtyessä rotujärjestöiltä tiedustellaan luentopäivän 30.1.2021
perumista ja/tai siirtämistä lauantaille 27.3.2021. Mikäli luentopäivä siirretään
tiedustellaan lisäksi, mikä on mahdollisen uuden luentopäivän aikataulu ja ohjelma.
Päätösesitys: Kokouksessa
Päätös: Päätettiin, että Laikajärjestön puolesta alun perin 30.1.2021 pidettäväksi
sovittu luentopäivä voidaan perua tai siirtää. Todettiin, että ymmärretään tapahtuman
siirtäminen maaliskuulle vallitsevasta koronatilanteesta johtuen. Päätettiin, että
Laikajärjestö on mukana luentopäivän 27.3.2021 livestriimauksessa, aiemmin
sovituilla ehdoilla, mikäli muut rotujärjestöt ovat mukana, mutta laikoilla ei näiltä
näkymin olisi siellä omaa erillistä ohjelmaa.

12 §

Laika-lauantai 2021
Laikajärjestön jalostustoimikuntien rotukohtaiset katsaukset ja keskustelutilaisuus
etäyhteyksin lauantaina 23.1.2021. Ohjelman aikataulu klo 12-13 länsisiperianlaikat,
klo 13-14 venäläis-eurooppalaiset laikat, klo 14-16 itäsiperianlaikat.
Tilaisuuteen ilmoittautuminen etukäteen laikasihteerille 17.1.2021 mennessä.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi laika-lauantain ohjelma ja tilanne.
Päätös: Merkittiin tiedoksi laika-lauantain ohjelma ja tilanne.
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13 §

Koulutus- ja sääntövaliokunnan asiat
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi koulutus- ja sääntövaliokunnan kokouspöytäkirja
5/2020 (LIITE 2)
Päätös: Henry Penttilä päivitti koulutus- ja sääntövaliokunnan ajankohtaiset
kuulumiset. Merkittiin tiedoksi koulutus- ja sääntövaliokunnan kokouspöytäkirja
5/2020 (LIITE 2)

14 §

Koillis-Savon Kennelkerhon koeavustushakemus sitkeänkisaan
Koillis-Savon Kennelkerho on 18.11.2020 anonut Laikajärjestöltä harkinnan varaista
avustusta hirvenhaukun sitkeän kisaan.
Päätösesitys: Kokouksessa
Päätös: Päätettiin, että myönnetään anottu koeavustus 200,00 euroa sillä
edellytyksellä, että järjestäjä toimittaa tapahtumasta Laika-lehteen kisajutun, tulokset
ja kuvat.

15 §

Tuotemyynnin tilannekatsaus
Kuullaan tuotemyynnin tilannekatsaus ja käydään keskustelu.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi tuotemyynnin tilannekatsaus.
Päätös: Merkittiin tiedoksi tuotemyynnin tilannekatsaus.

16 §

Jalostuksen tavoiteohjelmat (itäsiperianlaika, venäläis-eurooppalainen laika)
Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on käsitellyt itäsiperianlaikan ja venäläiseurooppalaisen laikan jalostuksen tavoiteohjelmien päivitykset ja hyväksyy molemmat
pienin korjauksin. Ohjelmat on käsitelty edellisten tavoiteohjelmien päivityksinä.
Korjaukset on toimitettava Kennelliittoon 31.12.2020 mennessä. Korjausten jälkeen
ohjelmat tulevat voimaan aina vuoden 2024 loppuun saakka.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi jalostuksen tavoiteohjelmien käsittely ja tilanne.
Päätös: Merkittiin tiedoksi jalostuksen tavoiteohjelmien käsittely ja tilanne.

17 §

Puolletaan anotut kennelnimet ajalla 1.5.2020 – 30.11.2020
Anoja
Seppänen Hanne

Anotut nimet
Barkour, Taiteilijan, Witching, Spirits´, Kiss
Patrol´s

Vermonen Arto

Lähdekallion, Lähdekiven, Käärmekallion,
Kesäniityn
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Päätösesitys: Puolletaan anotut kennelnimet ajalla 1.5.2020-30.11.2020.
Päätös: Puollettiin anotut kennelnimet ajalla 1.5.2020-30.11.2020.

18 §

Kotisivujen tilannekatsaus
Puheenjohtaja esittelee uusien kotisivujen tilannekatsauksen.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi kotisivujen tilannekatsaus
Päätös: Merkittiin tiedoksi kotisivujen tilannekatsaus.

19 §

Toimikuntien toimintakertomukset, vuosisuunnitelmat ja jalostustoimikuntien
yhteenvedot, JTO-seurannat yms.
Pyydetään järjestön toimikunnilta vuoden 2020 toimintakertomukset, yhteenvedot,
JTO-seurannat ja muut vastaavat tilastot sekä vuoden 2021 toimintasuunnitelmat
hallituksen käsiteltäväksi 15.1.2021 mennessä.
Päätösesitys: Päätetään, että toimikuntien on toimitettava edellä mainitut
vuosidokumentit sihteerille 15.1.2021 mennessä.
Päätös: Päätettiin, että toimikuntien on toimitettava edellä mainitut vuosidokumentit
sihteerille 15.1.2021 mennessä.

20 §

Jäsenasiat
Päätetään periaatteesta, jolla maksamattomat jäsenet poistetaan jäsenlistalta.
Jäsensihteeri esittää, että maksamattomat jäsenet poistetaan
jäsenlistalta vuoden loppuun mennessä, koska jäsenmaksua ei ole saatu 4 kuukauden
kuluessa muistutuslaskun lähettämisestä.
Todetaan, että vuosikokouksessa äänestysoikeus on jäsenellä, joka on suorittanut
jäsenmaksunsa edellisen vuoden loppuun mennessä (31.12.) sekä niillä uusilla
jäsenillä, jotka ovat liittyneet jäseneksi vuoden vaihteen (31.12.) jälkeen ennen
vuosikokousta ja jäsenmaksu on maksettu.
Päätösesitys: Kokouksessa
Päätös: Päätettiin, että maksamattomat jäsenet poistetaan
jäsenlistalta vuoden loppuun mennessä, koska jäsenmaksua ei ole saatu 4 kuukauden
kuluessa muistutuslaskun lähettämisestä. Todettiin, että vuosikokouksessa
äänestysoikeus on jäsenellä, joka on suorittanut jäsenmaksunsa edellisen vuoden
loppuun mennessä (31.12.) sekä niillä uusilla jäsenillä, jotka ovat liittyneet jäseneksi
vuoden vaihteen (31.12.) jälkeen ennen vuosikokousta ja jäsenmaksu on maksettu.
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21 §

Muut asiat
Koiratietokanta.fi: koe-, näyttely- ja terveystulokset
Heikki Jääskeläinen on tallentanut tietoja koiratietokantaan ja homma on hoidossa.
Jukka päivittää Heikin yhteystiedot Kennelliiton Omakoira-palveluun.

22 §

Seuraavan kokouksen ajankohta
Puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle tarpeen mukaan.

23 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Jukka Tuikka päätti kokouksen klo 19.04.

Allekirjoitukset

Jukka Tuikka, puheenjohtaja

Elisa Tuikka, sihteeri

LIITTEET
LIITE 1
LIITE 2

Tuloslaskelma 30.11.2020 budjettivertailu
Koulutus- ja sääntövaliokunnan kokouspöytäkirja 5/2020 (16.11.2020)

