
Suomen Laikajärjestö - 

Finska Laikaklubben r.y. 

Laukkalantie 20 B 

88600 SOTKAMO      

    PÖYTÄKIRJA 

 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2021 

 

AIKA 22.6.2021 klo 17.30 

 

PAIKKA Teams-kokous 

 

LÄSNÄ Jukka Tuikka, puheenjohtaja 

 Elisa Tuikka, sihteeri 

 Henry Penttilä, jäsen 

 Pekka Kuismin, jäsen 

 Voitto Pulkkinen, jäsen 

 Reijo Pulkkinen, jäsen 

 Pasi Koivunen, jäsen 

 Heikki Jääskeläinen, jäsen 

  

 

1 §    Kokouksen avaus     

Puheenjohtaja Jukka Tuikka avasi kokouksen klo 17.30. 

 

2 §    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous on kutsuttu koolle hallitusjäsenten WhatsApp-ryhmässä 13.6.2021 ja 

kokouksessa on läsnä puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä. Todettiin kokous laillisesti 

koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3 §    Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi    

 Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.  

 

4 §    Järjestön toimikuntien nimeäminen kaudelle 2021-2022 (LIITE 1) 

  

Esitetään toimikuntien kokoonpanot liitteen mukaisesti sellaisenaan kuin ne ovat 

toimikuntien kokoajien toimesta esitetty (länsisiperianlaikajaosto, itäsiperian-

laikajaosto,venäläis-eurooppalainenlaikajaosto,lehtitoimituskunta, ulkomuoto-

toimikunta ja koe- ja kilpailutoimikunta). 

 

Päätösesitys: Hyväksytään toimikuntien kokoonpanot liitteen mukaisesti. 

 

Päätös: Hyväksyttiin toimikuntien kokoonpanot liitteen mukaisesti. 

  

5 § Puolletaan anotut kennelnimet ja kennelnimien siirrot ajalla 1.1.2021-15.6.2021 

 

 Anoja   Anotut nimet 

Honkanen Kati Korpikauhun, Rokkapohjan, Hallavaaran, 

Katajikon 



 

Kannisto Marko Tunturikoiran, Korpiäijän, Tunturiloisteen, 

Erä-Äijän 

 

Pajari Sini Soutusaaren, Sinisensoinnun, 

Kaartilanniemen, Suttulan 

 

Huttunen Jouko, kennelnimen siirto Koskien nimeä Vipinä-kujan, jonka 

aikaisempi haltija on Markku Parkkonen  

 

Päätösesitys: Puolletaan anotut kennelnimet ja kennelnimien siirrot ajalla 1.1.2021-

15.6.2021 

 

Päätös: Puollettiin anotut kennelnimet ja kennelnimien siirrot ajalla 1.1.2021-

15.6.2021 

 

6 § Metsästyskoiratyöryhmältä tulleet asiat - Luonnetesti jalostustarkastuksissa 

 

 Metsästyskoiratyöryhmä on kokouksessaan 17.5.2021 (LIITE 2) käsitellyt 

luonnetestiä jalostustarkastuksissa. Työryhmä on aiemmin päättänyt, että Kennelliitto 

voisi erityisesti metsästyskoirien tarpeisiin muuttaa Luonnetestisäännöstöä niin, että 

luonnetestistä voitaisiin tehdä jalostustarkastuksiin versio, jossa arvosteltaisiin vain 

osa LTE-testiosista. Tämä siksi, että saataisiin arvosteltua useampia 

koiria päivän aikana. Metsästyskoirille kaikki osa-alueet eivät ole tarpeellisia. 

 

Asia on metsästyskoiratyöryhmän jatkovalmistelussa siten, että rotujärjestöt 

katsoisivat mitkä luonnetestin tarpeelliset osat halutaan ottaa käyttöön 

jalostustarkastuksissa. Toimintamalli asiassa etenee siten, että rotujärjestöt tuovat 

esityksensä testattavista osiosta metsästyskoiratyöryhmälle, joka vie asian koe- ja 

kilpailutoimikuntaan sekä Palveluskoiraliittoon käsiteltäväksi. Esitykset 

metsästyskoiratyöryhmälle on tehtävä ennen elokuun loppua. 

 

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi metsästyskoiratyöryhmän kokouspöytäkirja 

17.5.2021. Siirretään jalostustarkastuksia koskeva luonnetestiasia jalostustoimikuntien 

valmisteltavaksi, koska heillä on asiantuntemus tässä asiassa. Pyydetään 

jalostustoimikuntia tuomaan esityksensä hallitukselle 6.8.2021 mennessä, jonka 

jälkeen asiasta voidaan pitää esimerkiksi sähköpostikokous nopealla aikataululla.  

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi metsästyskoiratyöryhmän kokouspöytäkirja 17.5.2021. 

Siirrettiin jalostustarkastuksia koskeva luonnetestiasia jalostustoimikuntien 

valmisteltavaksi, koska heillä on asiantuntemus tässä asiassa. Pyydetään 

jalostustoimikuntia tuomaan esityksensä hallitukselle 31.7.2021 mennessä, jonka 

jälkeen asiasta voidaan pitää esimerkiksi sähköpostikokous nopealla aikataululla. 

 

 

7 § Laika-lehden painotyön kilpailutus 

  

 Tällä hetkellä painotyön toteuttaa Grano Oy Kuopiosta, eikä painotyötä ole 

kilpailutettu muutamaan vuoteen.  

 



Päätösesitys: Kilpailutetaan laika-lehden painotyö ja keskustellaan asiasta uudelleen 

tarjousten saapumisen jälkeen. Pyydetään tarjoukset 6.8.2021 mennessä.   

 

Päätös: Päätettiin kilpailuttaa laika-lehden painotyö ja keskustellaan asiasta uudelleen 

tarjousten saapumisen jälkeen. Sihteeri pyytää tarjoukset 6.8.2021 mennessä.   

 

8 § Ystävyysottelun muuttaminen 

 

 Asian tausta: rotujärjestöjen puheenjohtajien kesken on ollut puhetta, että 

ystävyysottelun arvostusta tulisi nostaa. Alustavasti on puhuttu, että ystävyysottelua 

muutettaisiin ja jatkossa järjestettäisiin hirvikoirien mestaruusottelu, jossa kaikki 

rotujärjestöt osallistuisivat samansuuruisilla panostuksilla ja koiramäärillä. Ajatuksena 

on, että tästä hirvikoirien mestaruusottelusta tulisi joka toinen vuosi järjestettävä SM-

ottelu. Lopullisen siunauksen asiassa antaa Kennelliitto.   

 

 Päätösesitys: Tehdään periaatteellinen päätös, että tällaista rotujärjestöjen yhteistä 

hirvikoirien mestaruusottelua lähdetään viemään eteenpäin. Valtuutetaan 

puheenjohtaja valmistelemaan asiaa yhdessä naapurirotujärjestöjen puheenjohtajien 

kanssa.  

 

 Päätös: Tehtiin periaatteellinen päätös, että tällaista rotujärjestöjen yhteistä 

hirvikoirien mestaruusottelua lähdetään viemään eteenpäin yhdessä 

naapurirotujärjestöjen kanssa. Valtuutetaan puheenjohtaja valmistelemaan asiaa 

yhdessä rotujärjestöjen puheenjohtajien kanssa. 

 

 

9 § Tervehdysten vienti järjestön omat kokeet 2021 

  

 Laikojen lintumestaruusottelu, Taiga-haukut, la 4.9.2021, Pielavesi 

 Hirvikoirien maaottelu, la 11.9.2021, Kaavi 

 Laikanarttujen hirvenhaukkumestaruusottelu, Kalinka-haukut, pe 22.10.2021, Kajaani 

 Laikojen SM-Hirvenhaukkuottelu, pe 5.11.2021, Teuva 

 Nuorten laikojen hirvikoe, Erraus-haukut, pe 26.11.2021, Kouvola 

 

 Päätösesitys: Kokouksessa 

 

 Päätös: 

 

 Tervehdyksen viejä Heikki Jääskeläinen tai Pekka Kuismin /  

 Laikojen lintumestaruusottelu, Taiga-haukut, la 4.9.2021, Pielavesi 

 

 Tervehdyksen viejä Jukka Tuikka, varalla Pekka Kuismin /  

 Hirvikoirien maaottelu, la 11.9.2021, Kaavi (tervehdykset pe 10.9.2021) 

 

 Tervehdyksen viejä Jukka Tuikka /  

 Laikanarttujen hirvenhaukkumestaruusottelu, Kalinka-haukut, pe 22.10.2021, Kajaani 

 

 Tervehdyksen viejä Henry Penttilä /  

 Laikojen SM-Hirvenhaukkuottelu, pe 5.11.2021, Teuva 

 



 Tervehdyksen viejä Reijo Pulkkinen /  

 Nuorten laikojen hirvikoe, Erraus-haukut, pe 26.11.2021, Kouvola 

10 § Tervehdysten vienti SHHJ:n ja SPJ:n mestaruuskokeisiin 

 

SHHJ 

 Hirvimestaritarottelu, pe 12.11.2021, Rovaniemi 

 Hirvimestaruusottelu, pe 26.11.2021, Lapinjärvi 

 

 SPJ 

 Suomenpystykorvien ja Pohjanpystykorvien Hirviherra-ottelu,  

la 25.9.2021, Keminmaa 

 

Haukku-ottelu, pe 1.10-su 3.10.2021, Mäntyharju 

 Hirvenhaukut-ottelu, to 18.11.2021- la 20.11.2021, Toholampi 

 

 Päätösesitys: Kokouksessa 

 

 Päätös:  

 

SHHJ 

Tervehdyksen viejä Voitto Pulkkinen /  

Vuosikokous la 17.7.2021 Tampere 

 

 Tervehdyksen viejä päätetään myöhemmin/  

Hirvimestaritarottelu, pe 12.11.2021, Rovaniemi 

 

Tervehdyksen viejä päätetään myöhemmin/ 

 Hirvimestaruusottelu, pe 26.11.2021, Lapinjärvi 

 

 SPJ 

 Tervehdyksen viejä päätetään myöhemmin 

Vuosikokous la 14.8.2021 Lahti 

 

 Tervehdyksen viejä päätetään myöhemmin /  

Suomenpystykorvien ja Pohjanpystykorvien Hirviherra-ottelu,  

la 25.9.2021, Keminmaa 

 

Tervehdyksen viejä Reijo Pulkkinen /Suomenpystykorvien SM-linnunhaukkukoe, 

Haukku-ottelu, pe 1.10-su 3.10.2021, Mäntyharju 

 

 Tervehdyksen viejä Harri Hakala / Hirvenhaukut-ottelu, to 18.11.2021- la 

20.11.2021, Toholampi 

   

 

11 § Muut asiat 

 

 Jäsentilanne 31.5.2021 (LIITE 3) 

- merkitään tiedoksi jäsensihteeriltä tullut toukokuun lopun tilannekatsaus 

 

 



  

 

12 § Kokouksen päättäminen 

 Kokous keskeytyi sähkökatkon vuoksi klo 18.10, jonka johdosta puheenjohtajan ja 

sihteerin Teams-yhteys katkesi. Hallituksen WhatsApp-ryhmästä viestitettiin, että 

varapuheenjohtaja Voitto Pulkkinen päätti kokouksen klo 18.15.  

 

 

 Allekirjoitukset 

 

  

  

 

 

 

 

 

LIITTEET 

 

LIITE 1 Järjestön toimikunnat kaudelle 2021-2022 

LIITE 2 Metsästyskoiratyöryhmän kokouspöytäkirja 3/2021 (17.5.2021) 

LIITE 3 Jäsentilanne 31.5.2021 

 

 

 


