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Suomen Laikajärjestö -   PÖYTÄKIRJA 

Finska Laikaklubben r.y. 

Laukkalantie 20B 

88600 SOTKAMO      

      

 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2020 

 

AIKA 1.10.2020 klo 20:00 

 

PAIKKA Teams-kokous 

 

LÄSNÄ Jukka Tuikka, puheenjohtaja Henry Penttilä, jäsen 

 Elisa Tuikka, sihteeri  Pasi Koivunen, jäsen 

 Voitto Pulkkinen, jäsen  Heikki Jääskeläinen, jäsen 

 Reijo Pulkkinen, jäsen 

 

POISSA Pekka Kuismin, jäsen 

 

 

1 §    Kokouksen avaus     

Puheenjohtaja Jukka Tuikka avasi kokouksen klo 20.00. 

 

2 §    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous on kutsuttu koolle pikaisella aikataululla 30.9.2020 hallituksen omassa 

WhatsApp-ryhmässä. Kokouksessa on paikalla puheenjohtajan lisäksi 5 varsinaista 

jäsentä sekä sihteeri. Todettiin paikalla olevat osallistujat ja kokous laillisesti koolle 

kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3 §    Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi    
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.  

 

4 §    Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen  

 

Päätösesitys: Hyväksytään pöytäkirja kokouksesta 17.8.2020 ja nettikokouksesta 

27.8.2020. 

 

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 17.8.2020 ja nettikokouksesta 

27.8.2020. 

 

5 §    Sääntö- ja koulutusvaliokunnan päivitetyt toimintaohjeet kokeiden 

palkintotuomareille, oppaille, koiranohjaajille, koetoimikunnille ja vastaaville 

koetoimitsijoille sekä hirvenhaukkukokeiden ylituomareille (LIITE 1) 

 

Päätösesitys: Hyväksytään sääntö- ja koulutusvaliokunnan päivitetyt toimintaohjeet 

kokeiden palkintotuomareille, oppaille, koiranohjaajille, koetoimikunnille ja 

vastaaville koetoimitsijoille sekä hirvenhaukkukokeiden ylituomareille liitteen 

mukaisesti.  
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Päätös: Hyväksyttiin sääntö- ja koulutusvaliokunnan päivitetyt toimintaohjeet 

kokeiden palkintotuomareille, oppaille, koiranohjaajille, koetoimikunnille ja 

vastaaville koetoimitsijoille sekä hirvenhaukkukokeiden ylituomareille liitteen 

mukaisesti. 

 
Pöytäkirja tämän pykälän osalta hyväksyttiin ja tarkastettiin kokouksessa. 

 

6 § Laikojen SM-hirvenhaukkuottelun järjestelyt 6.11.2020 

 

Kokeen järjestäjänä toimii Pohjois-Savon Pystykorvakerho ry ja koepaikkana 

toimintakeskus Kirsu, Siilinjärvi. Kokeen järjestäjä on esittänyt suunnitelman, joka 

poikkeaa tavanomaisista SM-kokeen järjestelyistä. Poikkeavat järjestelyt on esitetty 

siksi, että koe voitaisiin järjestää turvallisesti vallitsevasta koronatilanteesta 

huolimatta. Keskustellaan esitetyistä järjestelyistä, kuullaan koe- ja 

kilpailutoimikunnan kanta asiaan ja tehdään päätös. Päätetään myös koeavustuksen 

suuruudesta tilanteessa, jossa kokeen läpivienti on poikkeuksellinen.  

 

Pohjois-Savon Pystykorvakerhon esitys kokeen läpiviemiseksi on pääpiirteissään 

seuraava: 

- Koe muutetaan yksipäiväiseksi juhlaillallisten osalta, joka tarkoittaa, että 

juhlaillalliset ja sisällä tapahtuva aamupalatarjoilu jää pois 

 

- Koirien kuvaus tapahtuu aamulla ennen ylituomarin puhuttelua 

- Ylituomarin puhuttelu tapahtuu ulkotiloissa, jossa on läsnä toinen tuomari 

 

- Koiran ohjaajaa ohjeistetaan järjestämään tuomari, joka ei ole jäävi koiran ohjaajan 

koiralle. Tämä siksi, koska tarkoitus on, että kyseinen tuomari toimii koepäivänä 

tuomarina kyseisen henkilön koiralle. Näin henkilöt voivat matkustaa koko päivän 

samassa autossa, jotta viruksen leviämistä ehkäistään ja turhia kontakteja vältetään 

 

- Palkintojenjako pidetään miniminä ja koirien omistajia kehotetaan poistumaan 

paikalta kokeiden purun jälkeen 

 

- Toinen tuomari on tarvittaessa tavoitettavissa puhelimitse kokeen purussa 

 

Päätösesitys: Kokouksessa.  

 

Päätös: Hyväksyttiin Pohjois-Savon Pystykorvakerhon esitys kokeen läpiviemiseksi 

ja päätettiin, että tässä tilanteessa koejärjestäjälle maksettava avustus on normaalia 

SM-koeavustusta pienempi ja sen määrä on nyt 600 euroa. Päätettiin, että jatkossa 

tähän kokeeseen liittyvät muut mahdolliset pienemmät yksityiskohdat ja kysymyksiin 

vastaaminen on puheenjohtajan vastuulla.  

 

7 § Laikanarttujen hirvenhaukkumestaruusottelu Kalinka-haukut 2020 tilanne 

 

Kalinka-haukkujen järjestäjäksi on jo aiemmin valittu Sodankylän Erämiehet ry, 

ajankohta 24.10.2020 ja paikkakuntana Sodankylä. Järjestävä yhdistys on 28.9.2020 

ilmoittanut, että se ei pysty järjestämään koetta koronavirustilanteesta johtuen. Koe- ja 

kilpailutoimikunta selvittää mahdollisia halukkaita kokeen järjestäjiä. Keskustellaan 

mahdollisista vaihtoehtoisista kokeen järjestäjistä ja toimenpiteistä ja tehdään päätös. 
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Päätösesitys: Kokouksessa. 

Päätös: Hyväksyttiin koe- ja kilpailutoimikunnan esittämä uusi koejärjestäjä Ilmajoen 

metsästysseura ry. Koe järjestetään perjantaina 23.10.2020 Ilmajoen Riistavallilla. 

Järjestön yhteyshenkilönä toimii Juha Kotiranta. Ylituomarina kokeessa toimii Mikko 

Pentinmäki, varalla Henry Penttilä. Päätettiin, että tervehdyksen kokeeseen vie Henry 

Penttilä. 

8 § Muut asiat 

Syksyn kokeet ja koronatilanne 

Todettiin, että tämän syksyn kokeet tullaan monin paikoin toteuttamaan varsin 

pienimuotoisesti koronatilanteesta johtuen. Erraus-haukkujen yhteyshenkilö Keijo 

Kuokka on ollut yhteydessä ja kertonut, että järjestäjä pohtii toimenpiteitä kokeen 

turvalliseen läpiviemiseen. Puheenjohtajan toimesta on ohjeistettu, että mikäli kokeen 

läpivieminen todetaan mahdottomaksi koronatilanteesta johtuen, siitä päätettäisiin 

koejärjestäjän toimesta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan varautua 

etsimään mahdollinen uusi koejärjestäjä. 

9 § Seuraava kokous 

Seuraava kokous kutsutaan koolle tarpeen mukaan, alustavasti suunnitellaan 

seuraavaa kokousta pidettäväksi lokakuun puolen välin jälkeen. 

10 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.33. 

Allekirjoitukset 

Jukka Tuikka, puheenjohtaja Elisa Tuikka, sihteeri 

LIITTEET 

LIITE 1. Sääntö- ja koulutusvaliokunnan päivitetyt toimintaohjeet kokeiden 

palkintotuomareille, oppaille, koiranohjaajille, koetoimikunnille ja vastaaville 

koetoimitsijoille sekä hirvenhaukkukokeiden ylituomareille 


