Suomen Laikajärjestö Finska Laikaklubben r.y.
Laukkalantie 20 B
88600 SOTKAMO
PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2021
AIKA

16.3.2021 klo 18.00

PAIKKA

Teams-kokous

LÄSNÄ

Jukka Tuikka, puheenjohtaja
Elisa Tuikka, sihteeri
Voitto Pulkkinen, jäsen
Heikki Jääskeläinen, jäsen
Henry Penttilä, jäsen
Reijo Pulkkinen, jäsen
Pekka Kuismin, jäsen
Pasi Koivunen, jäsen
Jarmo Poikela, itälaikajaoston vetäjä, kutsuttuna
Marko Lipponen, länsilaikajaoston vetäjä, kutsuttuna

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jukka Tuikka avasi kokouksen klo 18.01.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksessa on läsnä puheenjohtajan lisäksi sihteeri, 5 hallitusjäsentä ja lisäksi 2
hallituksen varajäsentä. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

3§

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§

Vuosikokouksen ja päänäyttelyn 2021 tilanne
Tällä hetkellä vuosikokous on kutsuttu koolle 22.5.2021 ja päänäyttely sovittu
järjestettäväksi 23.5.2021 paikkana Break Sokos Hotel Eden Oulu. Koronatilanteesta
johtuvat Aluehallintoviraston 22.3.2021 saakka voimassa olevat rajoitukset Oulun
alueella kieltävät yli 6 henkilön yleisötilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa. Näillä nyt
voimassa olevilla rajoituksilla vuosikokouksen ja/tai päänäyttelyn pitäminen ei olisi
mahdollista. Vuosikokoukseen ja päänäyttelyyn on kuitenkin vielä aikaa reilut kaksi
kuukautta ja tilanne voi vielä muuttua moneen suuntaan.
Kennelliitto on mahdollistanut keväällä pidettävien näyttelyiden siirtämisen 31.8.2021
saakka. Näyttelyn siirtämisestä on kuitenkin ilmoitettava Kennelliitolle viimeistään

kaksi kuukautta ennen alkuperäistä ajankohtaa eli Laikajärjestön osalta mahdollisesta
siirtämispäätöksestä on ilmoitettava 23.3.2021 mennessä.
Päänäyttelyn siirtäminen ei ole yksinkertaista: tuomareiden ja näyttelysihteerin
aikataulut menevät pahasti ristiin heinäkuun lopun ja elokuun alun viikonloppuina,
koska useat eri tahot ovat jo siirtäneet näyttelyitään pidettäväksi alkusyksyyn.
Käydään keskustelu ja tehdään päätös vuosikokouksen ja päänäyttelyn ajankohdasta.
Päätösesitys: Puheenjohtajan esitys on, että vuosikokouksen ja päänäyttelyn
ajankohta pidetään ennallaan ja näyttely voidaan avata ilmoittautumisia varten.
Tilannetta tarkastellaan vielä huhti-toukokuun vaihteessa uudelleen. Mikäli
tautitilanne ja rajoitukset tarkasteluhetkellä estävät tapahtumien järjestämisen, tulee
hallitus siinä tilanteessa päättämään näyttelyn perumisesta ja vuosikokouksen
mahdollisesta siirtämisestä myöhempään ajankohtaan.
Päätös: Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys.

5§

Jaostojen kuulumiset
Jaostojen vetäjät kertovat jaostojensa ajankohtaisista asioista ja kuulumisista.
Tarkennetaan yhdessä sovittuja astutuspalstakäytäntöjä.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi jaostojen kuulumiset.
Päätös: Merkittiin tiedoksi jaostojen kuulumiset.
Jarmo Poikela selvitti itälaikajaoston jalostusneuvontaprosessia,
astutuspalstakäytäntöä ja astutuspalstaluokituksia, joissa on viime aikoina ilmennyt
virheitä. Virheet on jaoston toimesta selvitetty ja astutuspalstaluokitukset on korjattu.
Virheellisissä luokituksissa on ollut kyseessä inhimillinen virhe. Käytiin läpi 1.8.2020
alkaen voimaan tulleet päivitetyt astutuspalsta-kriteerit ja tarkennettiin erityisesti
itälaikajaoston astutuspalstakäytäntöä jatkoa ajatellen.
Marko Lipponen selvitti länsilaikajaoston kuulumisia. Tällä hetkellä jaostossa
työskentelee vain kaksi henkilöä Marko Lipponen ja Harri Mäkinen ja tilanne näyttää
huonolta. Aktiivisia ja yhteistyökykyisiä jaoston jäseniä tarvittaisiin, mutta rekrytointi
ei ole toistaiseksi onnistunut. Keskusteltiin laajasti hallituksen kesken
länsilaikajaoston tilanteesta ja pohdittiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Reijo
Pulkkinen esitti kiinnostuksensa jaoston toimintaan ja lupautui lähtemään mukaan.
Sovittiin, että pidetään pienemmän porukan kesken erillinen palaveri, jossa käydään
tarkemmin läpi länsilaikajaoston tulevaa tilannetta ja vaihdetaan ajatuksia. Kutsutaan
mukaan Marko Lipponen, Harri Mäkinen, Reijo Pulkkinen, Jarmo Poikela ja Pekka
Kuismin.
Pekka Kuismin selvitti ve-laikajaoston kuulumisia. Jaosto toimii neljän henkilön
voimin. Yhteistyö on toiminut, vaikka porukalla on pidetty vain yksi etäkokous.
Hyödynnetään jatkossa enemmän etäkokousmuotoja. Homma toimii ilman suurempia
ongelmia.

6§

Erämessut 5.8.-8.8.2021 Riihimäki
Riihimäen erämessut on siirretty pidettäväksi elokuun alussa. Messut ovat niin sanottu
hybriditapahtuma, jossa perinteisen live-tapahtuman lisäksi on tarjolla myös
virtuaalista sisältöä. Laikajärjestö on tavallisesti ollut mukana messuilla Kennelliiton
osastolla. Kennelliitto tiedottaa messuasiasta tarkemmin viikolla 11.
Aiemmin messuvastaaviksi on valittu Reijo Pulkkinen ja Harri Mäkinen.
Keskustellaan messuille osallistumisesta ja mahdollisista messujärjestelyistä.
Päätösesitys: Kokouksessa.
Päätös: Päätettiin, että tänä vuonna ei osallistuta Riihimäen erämessuille.

7§

Koekalenteri 2021
Merkitään tiedoksi vuoden 2021 kokeet seuraavasti:
Laikojen MEJÄ-mestaruuskoe 20.6.2021 Pello, järjestäjänä Länsirajan kennelkerho ry
Laikojen linnunhaukkumestaruusottelu 4.9.2021 Pielavesi, järjestäjänä Pielaveden
kennelkerho ry
Hirvikoirien Maaottelu 11.9.2021 Kaavi, järjestäjänä Koillis-Savon kennelkerho ry
Laikanarttujen hirvimestaruusottelu 22.10.2021 Kajaani, järjestäjänä Kainuun
Hirvikoirayhdistys ry
Laikojen SM-hirvenhaukkuottelu 5.11.2021 Teuva, järjestäjän Norin Metsästysseura ry
Junioreiden hirvimestaruusottelu 26.11.2021 Kouvola, Kouvolan varuskunnan metsästäjät
ry

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi vuoden 2021 kokeet ja niiden järjestäjät.
Päätös: Merkittiin tiedoksi vuoden 2021 kokeet ja niiden järjestäjät. Koe- ja
kilpailutoimikunta on yhteydessä kokeiden järjestäjiin ja varmistaa sujuvan kokeen
kulun.
8§

Jalostuskatselmus 2021
Jalostuskatselmus järjestetään Kajaanissa 12.6.2021, paikkana kennelkeskus Paavola.
Ulkomuototuomariksi on kutsuttu Mari Lackman. Koirien kuvauksesta vastaa Marko
Lipponen. Kukin jaosto huolehtii itse koirien kutsumisesta tapahtumaan (itälaikat 10,
ve-laikat 5, länsilaikat 5). Tapahtuma järjestetään jaostojen yhteistyönä, päävastuu
tänä vuonna on länsilaikajaostolla. Keskustellaan tapahtumaan liittyvistä järjestelyistä
ja merkitään tiedoksi tämänhetkinen tilanne.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi jalostuskatselmuksen tapahtumajärjestelyt.
Päätös: Merkittiin tiedoksi jalostuskatselmuksen tapahtumajärjestelyt.

9§

Muut asiat
Jäsenasiat
- vuosijäseniä tällä hetkellä noin 950
- uusia jäseniä tullut vuoden alusta noin 70–80
- maksamattomia jäsenmaksuja helmikuun lopun tilanteessa noin 250
- maksumuistutukset lähetetään huhtikuun alussa
Yhteispohjoismaiset hirvikoesäännöt
- uudet säännöt on pitkälti käyty koe- ja kilpailutoimikunnassa läpi
- tavoitteena tuoda sääntöjen sisältö esille kesän aikana
- koekäyttöön säännöt syksyllä 2021
- tuomarikoulutukset kevään 2023 aikana
- koulutus- ja sääntövaliokunnan mukaan uudet säännöt voisivat tulla voimaan
syksyllä 2023

10 §

Seuraava kokous
Puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle tarpeen mukaan.

11 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi

