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

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2021
AIKA

6.5.2021 klo 17.30

PAIKKA

Teams-kokous

LÄSNÄ

Jukka Tuikka, puheenjohtaja
Elisa Tuikka, sihteeri
Pasi Koivunen, hallituksen jäsen
Reijo Pulkkinen, hallituksen jäsen
Voitto Pulkkinen, hallituksen jäsen
Marko Lipponen, hallituksen varajäsen
Henry Penttilä, hallituksen jäsen
Heikki Jääskeläinen, hallituksen jäsen

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jukka Tuikka avasi kokouksen klo 17.37.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle hallitusjäsenten WhatsApp-ryhmässä 29.4.2021.
Kokouksessa on läsnä puheenjohtajan lisäksi 5 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen.
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

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.
Koiranäyttely tulkitaan yleisötilaisuudeksi. Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle
avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia
tilaisuuksia.
Yhdistyksen vuosikokousta ei tulkita yleisötilaisuudeksi. Aluehallintovirasto on
linjannut, että yhtiökokouksiin ja muihin vastaaviin sääntömääräisiin tai
lakimääräisiin kokouksiin, joihin lähtökohtaisesti voivat osallistua vain yhteisön
jäsenet sekä kutsuttuina eräät muut, ei pääsääntöisesti enää sovelleta yleisötilaisuuksia
koskevia kokoontumisrajoituksia. Kokouksissa pitää kuitenkin huomioida
terveysturvallisuus. Tartuntatautitilanne huomioiden on suositeltavaa, että
yhtiökokoukset järjestetään etäyhteydellä.

2/3

Tartuntatautilain pykälässä 58c säädetään seuraavan minimivaatimukset, joita on
noudatettava:
• osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
• osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja
muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet
• tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen
toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään
• osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se kyseisen toiminnan
erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat
sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.
Oulun alueen kiihtyvästä koronatilanteesta johtuen Oulussa ovat nyt olleet voimassa
10 hengen kokoontumisrajoitukset.
Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 5.5.2021, että
yleisötilaisuuksia koskevat kokoontumisrajoitukset pysyvät ennallaan 16.5.2021
saakka: Oulun kaupungin alueella kielletään sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joiden osallistujamäärä ylittää 10 henkilöä ja
tämä rajoitus on voimassa, vaikka aluehallintovirasto päättäisikin lieventää
koronarajoituksia 10.5.2021 alkaen.
Hyvinvointilautakunnan seuraavasta kokouksesta ei ole vahvistettua tietoa, mutta
kaiketi rajoituksia tarkastellaan jälleen viikolla 19. Tämänhetkiset rajoitukset ovat siis
voimassa 16.5.2021 saakka, jolloin vuosikokoukseen ja päänäyttelyyn on aikaa vain
enää yksi viikko. Tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, että vaikka rajoituksia
lievennettäisiin 16.5.2021 jälkeen, ne tuskin mahdollistaisivat isoja (yli 50 hengen)
yleisötilaisuuksia.
Käydään keskustelu ja tehdään päätös vuosikokouksen ja päänäyttelyn ajankohdasta.
Päätösesitys: Kokouksessa
Päätös: Hallitus päätti, että 23.5.2021 pidettäväksi suunniteltu päänäyttely perutaan,
eikä päänäyttelyä järjestetä vuonna 2021. Todettiin, että näyttelyyn ilmoittautuneille
palautetaan ilmoittautumismaksut kokonaisuudessaan. Lisäksi hallitus päätti, että
22.5.2021 pidettäväksi suunniteltu vuosikokous järjestetään suunnitelmien mukaan ja
terveysturvallisuus huomioiden.
5§

Muut asiat
Jalostuskatselmus 12.6.2021 Kajaani
Järjestelyt ovat Markolla hoidossa, tilat ja ruokajärjestelyt pian valmiina. Jaostot
huolehtivat koirien kutsumisesta paikalle. Asiat etenevät suunnitellusti.

6§

Seuraava kokous
Seuraava kokous on hallituksen järjestäytymiskokous 22.5.2021 ellei muuta tarvetta
kokoontua ilmene sitä ennen.

7§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.27.
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Pöytäkirjan vakuudeksi

