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Suomen Laikajärjestö -   PÖYTÄKIRJA 

Finska Laikaklubben r.y. 

Laukkalantie 20B 

88600 SOTKAMO      

      

 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2020 

 

AIKA 17.8.2020 klo 18:00 

 

PAIKKA Teams-kokous 

 

LÄSNÄ Jukka Tuikka, puheenjohtaja 

 Elisa Tuikka, sihteeri 

 Henry Penttilä, jäsen 

 Reijo Pulkkinen, jäsen 

 Voitto Pulkkinen, jäsen 

 Pasi Koivunen, jäsen 

 Heikki Jääskeläinen, jäsen 

 Pekka Kuismin, jäsen 

 

1 §    Kokouksen avaus     

Puheenjohtaja Jukka Tuikka avasi kokouksen klo 18.00. 

 

2 §    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

    

3 §    Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi    

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.  

 

4 §    Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen  

 

Päätösesitys: Hyväksytään pöytäkirja kokouksesta 27.5.2020 ja nettikokouksesta 

19.7.2020. 

 

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirjat kokouksesta 27.5.2020 ja nettikokouksesta 

19.7.2020. 

 

5 §    Itäsiperianlaikan jalostuksen tavoiteohjelma 2020-2024 (LIITTEET 1-2) 

 

Puheenjohtaja esittelee asian.  

 

Päätösesitys: Hyväksytään jaoston laatima itäsiperianlaikan jalostuksen 

tavoiteohjelma vuosille 2020-2024 esitettäväksi Kennelliiton jalostustieteelliselle 

toimikunnalle. 

 

Päätös: Hyväksyttiin jaoston laatima itäsiperianlaikan jalostuksen tavoiteohjelma 

vuosille 2020-2024 esitettäväksi Kennelliiton jalostustieteelliselle toimikunnalle. 
Pöytäkirja tämän pykälän osalta hyväksyttiin ja tarkastettiin kokouksessa. 
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6 § Venäläis-eurooppalaisten laikojen jalostusohje (LIITE 3) 

 

Puheenjohtaja esittelee asian.  

 

Päätösesitys: Hyväksytään jaoston esittämä venäläis-eurooppalaisten laikojen 

jalostusohje. 

 

Päätös: Hyväksyttiin jaoston esittämä venäläis-eurooppalaisten laikojen jalostusohje.  

 

7 § Venäläis-eurooppalaisen laikan jalostuksen tavoiteohjelma 2020-2024  (LIITE 4) 

 

Puheenjohtaja esittelee asian.  

 

Päätösesitys: Hyväksytään jaoston laatima venäläis-eurooppalaisen laikan jalostuksen 

tavoiteohjelma vuosille 2020-2024 esitettäväksi Kennelliiton jalostustieteelliselle 

toimikunnalle. 

 

Päätös: Hyväksyttiin jaoston laatima venäläis-eurooppalaisen laikan jalostuksen 

tavoiteohjelma vuosille 2020-2024 esitettäväksi Kennelliiton jalostustieteelliselle 

toimikunnalle. Pöytäkirja tämän pykälän osalta hyväksyttiin ja tarkastettiin kokouksessa. 

 

8 § Toimikuntien puolivuotiskatsaukset ajalta 1.1.2020-30.6.2020 (LIITTEET 5-9) 

 

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi itäsiperianlaikajaoston, ve-laikajaoston, 

länsisiperianlaikajaoston, koe- ja kilpailutoimikunnan sekä ulkomuototoimikunnan 

puolivuotiskatsaukset ajalta 1.1.2020-30.6.2020. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi itäsiperianlaikajaoston, ve-laikajaoston, 

länsisiperianlaikajaoston, koe- ja kilpailutoimikunnan sekä ulkomuototoimikunnan 

puolivuotiskatsaukset ajalta 1.1.2020-30.6.2020. 

 

9 §   Mejä-koe 2021 

 

 Länsirajan Kennelkerho on ilmaissut halukkuutensa järjestää Laikajärjestön Mejä-

mestaruuskokeen vuonna 2021. Kokeen ajankohta olisi 20.6.2021 ja paikkakuntana 

Pello. Laikajärjestön yhdyshenkilönä kokeessa toimii Henna Lintulahti.  

 

 Päätösesitys: Hyväksytään Länsirajan Kennelkerho Mejä-kokeen 2021 järjestäjäksi. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin Länsirajan Kennelkerho Mejä-kokeen 2021 järjestäjäksi. 

 

 

10 §    Päänäyttelyn 2021 talousarvio (LIITE 10) 

 

 Sihteeri esittelee päänäyttelyn 2021 alustavan talousarvion.  

 

 Päätösesitys: Merkitään tiedoksi päänäyttelyn 2021 alustava talousarvio.  

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi päänäyttelyn 2021 alustava talousarvio.  
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11 §    Järjestön nettisivujen uudistaminen 

 

 Puheenjohtaja esittelee asian. Järjestön kotisivut kaipaavat päivitystä ja ilmeen 

raikastamista. Tällä hetkellä suurin osa nettisivujen käyttäjistä käyttäisi sivustoa 

mobiililaitteilla, mutta tämän hetkinen sivustoratkaisu ei taivu siihen. Nettisivujen 

ylläpitäjä Sami Lackman on selvittänyt uudistamistyön kustannuksia ja aikataulua ja 

alustavasti lupautunut projektin läpiviemiseen.  

 

 Päätösesitys: Kokouksessa 

 

 Päätös: Päätettiin, että lähdetään uudistamaan järjestön kotisivuja siten, että ylläpitäjä 

Sami Lackman lähtee toteuttamaan projektin loppuvuoden aikana. Tavoitteena olisi, 

että sivut olisivat käytössä 1.1.2021 alkaen. Puheenjohtaja sopii tarkemmat 

yksityiskohdat Samin kanssa. Keskusteltiin työstä maksettavasta korvauksesta ja 

todettiin, että kyseessä on asiantuntijatyö. Päätettiin, että Samille maksetaan 

projektista korvaus poikkeuksellisesti siten, että maksettava nettokorvaus on 500,00 

euroa.  

 

12 §    Kultaisen ansiomerkin jakosäännön tarkennus 

 

Puheenjohtaja esittelee asian. Ansiomerkkien jakosäännöt ovat tällä hetkellä 

seuraavat: 

 

pronssinen ansiomerkki: 5 vuoden jäsenyys, huomioitua työtä laikojen tunnetuksi 

tekemisessä (koekäynnit, kirjoitukset yms.) 

 

hopeinen ansiomerkki: 10 vuoden jäsenyys, ansiokas kasvattajana ja/tai ansiokkaasi 

laikoja tunnetuksi tehnyt henkilö 

 

kultainen ansiomerkki: 10 vuoden jäsenyys, ansiot järjestötyössä ja/tai kasvattajana 

 

Päätösesitys: Tarkennetaan kultaisen ansiomerkin jakosääntö kuulumaan seuraavasti: 

10 vuoden jäsenyys, ansiot järjestötyössä ja/tai kasvattajana ja hopeisen ansiomerkin 

myöntämisestä on kulunut vähintään 5 vuotta.  

 

Päätös: Päätettiin, että tarkennetaan kultaisen ansiomerkin jakosääntö kuulumaan 

seuraavasti: 10 vuoden jäsenyys, ansiot järjestötyössä ja/tai kasvattajana ja hopeisen 

ansiomerkin myöntämisestä on kulunut vähintään 5 vuotta. 

 

13 §     Koiratietokantaan näyttely- ja terveystulosten tallentaminen 

  

 Puheenjohtaja esittelee asian. Laikajärjestön osalta tulee päättää kuka ryhtyy 

tallentamaan laikojen näyttely- ja terveystulokset koiratietokantaan.  

 

 Päätösesitys: Kokouksessa 

 

 Päätös: Heikki Jääskeläinen lupautui tehtävään. Heikki ottaa yhteyttä Esa Kukkoseen 

ja selvittää käytännön toimet. Päätettiin, että tallennustyöstä maksettava kertakorvaus 

on 300,00 euroa.  
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14 § Astutussuunnitelmien julkaiseminen keskustelupalstalla 

Puheenjohtaja esittelee asian.  

Päätösesitys: Kokouksessa 

Päätös: Päätettiin, että keskustelupalstalla voidaan julkaista ainoastaan sellaiset 

suunnitellut yhdistelmät, jotka täyttävät jalostusohjeen vaatimukset ja joille on 

pyydetty jalostusneuvonta.   

15 § Muut asiat 

Sihteeri esitteli lyhyesti Kennelliiton viimeisimmät kokeisiin liittyvät ohjeet 

koronatilanteessa. Lähipäivinä on vielä tulossa tarkennetut ohjeet 

metsästyskoirakokeita varten. 

Koiramme-lehdessä julkaistaan juttu laikoista. Toimittaja Heidi Lahtinen on 

haastatellut puheenjohtajaa, jaostojen vetäjiä ja/tai jalostusneuvojia. 

Reijo Pulkkinen kertoi lyhyesti tuotemyynnin tilanteesta. Kauppa käy vaihtelevasti, 

joitakin tilauksia tulee silloin tällöin netin kautta ja puukkoja on myyty kotimyyntinä. 

T-paitojen isot koot on loppu, mutta toistaiseksi ei tehdä uutta T-paitatilausta vaan

yritetään myydä varastoa vähän pois.

Kansalaisaloite suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiseksi on vielä työn 

alla. Aloitteen sisältöä muokataan parhaillaan ja tavoitteena on aloitteen julkaiseminen 

elokuun aikana. Kansalaisaloitteen valmistelussa ovat mukana Metsästäjäliitto, Maa- 

ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, Svenska lantbruksproducenternas 

centralförbund SLC ja metsästyskoirajärjestöt.  

16 § Seuraava kokous 

Puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle erikseen viimeistään SM-kisojen 

yhteydessä.  

17 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10. 

Allekirjoitukset 

___________________________ ___________________________ 

Jukka Tuikka, puheenjohtaja Elisa Tuikka, sihteeri 
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LIITTEET 

 

LIITE 1.  Itäsiperianlaikan jalostuksen tavoiteohjelma 2020-2024 

LIITE 2.  Itäsiperianlaikan jalostuksen tavoiteohjelma 2020-2024, tiivistelmä 

LIITE 3.  Venäläis-eurooppalaisten laikojen jalostusohje  

LIITE 4.  Venäläis-eurooppalaisen laikan jalostuksen tavoiteohjelma 2020-2024 

LIITE 5.  Itälaikajaoston puolivuotiskatsaus 1.1.2020-30.6.2020 

LIITE 6.  Ve-laikajaoston puolivuotiskatsaus 1.1.2020-30.6.2020 

LIITE 7.  Länkkärijaoston puolivuotiskatsaus 1.1.2020-30.6.2020 

LIITE 8.  Koe- ja kilpailutoimikunnan puolivuotiskatsaus 1.1.2020-30.6.2020 

LIITE 9.  Ulkomuototoimikunnan puolivuotiskatsaus 1.1.2020-30.6.2020 

LIITE 10. Päänäyttelyn 2021 alustava talousarvio 


