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

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTIKOKOUS 2/2021
AIKA

2.6.2021 klo 11.10 – 3.6.2021 klo 18.00

PAIKKA

Sähköpostikokous

LÄSNÄ

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

POISSA

Henry Penttilä, jäsen

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jukka Tuikka oli kutsunut kokouksen koolle ja puheenjohtajan
pyynnöstä Elisa Tuikka avasi sähköpostikokouksen 2.6.2021 klo 11.10.
Kokous päättyy kun kaikki hallitusjäsenet ovat vastanneet tai viimeistään 3.6.2021 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§

Muutos koekauden kestävään hirvenhaukkukokeen järjestämisohjeeseen
Rotujärjestöjen yhteinen koulutus ja sääntövaliokunta esittää rotujärjestöille
muutoksia koekauden kestävään hirvenhaukkukokeen järjestämisohjeeseen (LIITE 12) edelleen lähetettäväksi Kennelliiton koe-ja kilpailutoimikunnalle hyväksyttäväksi,
edellyttäen, että muutokset katsotaan niin vähäisiksi, jotta mahdollisiin tuleviin uusiin
sääntöihin on mahdollista tehdä muutoksia tarvittaessa. Nämä muutokset on jo
huomioitu tuleviin sääntöihin.
Kohta1. Koeajan muutos
Kohta 2. Kokeen purku toiselle ylituomarille
Päätösesitys: Hyväksytään koulutus- ja sääntövaliokunnan esitys liitteiden
mukaisesti. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan ja hyväksytään heti.
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Päätös: Hyväksyttiin koulutus- ja sääntövaliokunnan esitys liitteiden mukaisesti.
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin ja hyväksyttiin heti.
5§

Erämessujen siirtyminen vuodelle 2022 / Eräkoiraesityksen raukeaminen
Kennelliitosta ilmoitettiin 31.5.2021, että koronatilanteen jatkuessa yhä hankalana, on
Riihimäen Messut päättänyt siirtää elokuun 2021 Erämessutapahtuman pidettäväksi
vuonna 2022. Erämessuilla on muun muassa nimetty vuoden Eräkoira ja messujen nyt
siirtyessä ei esityksiä ole tarpeen tehdä. Näiltä osin aiemmin tehty esitys vuoden
eräkoiraksi raukeaa ja asiaan palataan ensi vuonna uudelleen.
Päätösesitys: Todetaan, että Erämessut siirtyvät vuodelle 2022 ja aiemmin tehty
esitys vuoden eräkoiraksi raukeaa.
Päätös: Todettiin, että Erämessut siirtyvät vuodelle 2022 ja aiemmin tehty esitys
vuoden eräkoiraksi raukeaa.

6§

Muut asiat
Ei muita asioita.

7§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Jukka Tuikka päätti kokouksen 3.6.2021 klo 18.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

