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Suomen Laikajärjestö -   PÖYTÄKIRJA 

Finska Laikaklubben r.y. 

Laukkalantie 20B 

88600 SOTKAMO      

      

 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2020 

 

AIKA 12.10.2020 klo 18:30 

 

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 18.30.  

 

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 1.10.2020. 

 

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 1.10.2020. 

 

5 § Jalostuspäivät 2021 järjestelyt ja rotujärjestön osallistuminen 

 

Jalostuspäivien järjestelytoimikunta on kokouksessaan 1.10.2020 käynyt läpi tulevan 

tammikuun 2021 jalostuspäivien sisältöä ja järjestelyjä. Järjestelytoimikunnan 

kokouspöytäkirja liitteenä (LIITE 1). Koronatilanteesta johtuen tapahtuman 

järjestelyihin on tulossa muutoksia. Käydään keskustelu ja tehdään päätös ollaanko 

mukana/millä tavalla ollaan mukana Jalostuspäivillä 2021 kun huomioidaan 

järjestelyihin liittyvät rajoitukset/haasteet ja koronatilanne.  

 

Päätösesitys: Kokouksessa.  

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi jalostuspäivien järjestelytoimikunnan kokouspöytäkirja 

1.10.2020 (LIITE 1). Päätettiin, että Laikajärjestön osalta rotukohtaiset fyysiset 
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luennot jäävät pois Jalostuspäivien lauantain ohjelmasta. Päätettiin, että järjestetään 

rotukohtaiset laikojen luennot etäyhteydellä 23.1.2021. Jalostustustoimikunnat 

valmistelevat tilaisuuden, niin sanotun laika-lauantain ohjelman yhdessä sihteerin 

kanssa. Pyydetään tilaisuuteen ennakkoilmoittautuminen sihteerille, joka lähettää 

osallistujille etäkutsut osallistumista varten. 

Päätettiin, että ollaan mukana Jalostuspäivien pääluennoissa eli kannatetaan 

järjestelytoimikunnan esitystä luentojen livestriimauksesta jos striimauksen kulut 

saadaan katettua Jalostuspäivänäyttelyn tuotoilla. Todettiin vielä, että 

livestriimauksesta ei saa aiheutua järjestöille ylimääräistä kulua vaan toteutus on 

tapahduttava näyttelyn tuotoilla. 

6 § Muut asiat 

Kalinka-haukut 2020 

Kalinka-haukut siirtyivät järjestettäväksi Ilmajoelle 23.10.2020, mutta koe on jouduttu 

perumaan alueen pahentuneesta koronatilanteesta johtuen. Todettiin, että Kalinka-

haukut jäävät tämän vuoden osalta pitämättä. 

Päänäyttelyn 2021 kuulumiset 

Näyttelytoimikunta (Elisa Tuikka, Mika Karvonen, Katja Korhonen) pitävät Teams-

palaverin kuluvalla viikolla ja saattavat asioita yhteisesti eteenpäin. 

Päänäyttelyn 2022 kuulumiset 

Näyttelytoimikunta piti ensimmäisen kokouksen 8.10.2020 Kuopiossa, jossa jaettiin 

alustavat vastuualueet. ¨ 

7 § Seuraava kokous 

Seuraava kokous sähköpostikokouksena, jossa käsitellään vain Laika-lehteen 4/2020 

tulevat vuosikokousasiat (kokouskutsu, aikataulu, ansiomerkkiesitykset ja muut 

palkitsemisohjeet). 

8 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Jukka Tuikka päätti kokouksen klo 19.30. 

Allekirjoitukset 

Jukka Tuikka, puheenjohtaja Elisa Tuikka, sihteeri 

LIITTEET 

LIITE 1. Jalostuspäivien järjestelytoimikunnan kokouspöytäkirja 1.10.2020 


