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Suomen Laikajärjestö - 

Finska Laikaklubben r.y. 

Laukkalantie 20 B 

88600 SOTKAMO      

    PÖYTÄKIRJA 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 8/2021 

 

AIKA 15.10.2021 klo 17.00 

 

PAIKKA Teams-kokous 

 

LÄSNÄ Jukka Tuikka, puheenjohtaja 

 Elisa Tuikka, sihteeri 

 Pasi Koivunen, jäsen 

 Pekka Kuismin, jäsen 

 Reijo Pulkkinen, jäsen 

 Heikki Jääskeläinen, jäsen 

 Henry Penttilä, jäsen 

 

POISSA Voitto Pulkkinen, jäsen 

 

1 §    Kokouksen avaus     

 Puheenjohtaja Jukka Tuikka avasi kokouksen klo 17.05.  

 

2 §    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous on kutsuttu koolle hallituksen WhatsApp-ryhmässä 11.10.2021 ja 

kokouksessa on läsnä puheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä ja sihteeri. Todetaan kokous 

laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3 §    Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi    

 Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.  

 

4 §    Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

  

Päätösesitys: Hyväksytään pöytäkirja edellisestä kokouksesta 13.8.2021. Pöytäkirja 

on lähetetty kokouksen osallistujille tarkastettavaksi heti kokouksen jälkeen ja 

osallistujat ovat sen tarkastaneet ja todenneet kokouksen kulun mukaiseksi.   

 

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja edellisestä kokouksesta 13.8.2021. 

  

5 § Talouskatsaus ja jäsenmaksujen tilanne 30.9.2021 

 

Rahastonhoitaja esittelee talouskatsauksen 30.9.2021 tilanteessa. Maksamattomia 

jäsenmaksuja on 30.9.2021 tilanteessa yhteensä 83 kpl.  

 

Jäsenmäärät 30.9.2021 

 

Ainaisjäsenet  100 Kunniajäsen   8 

Kasvattajajäsen  29 Kunniapuheenjohtaja  1 
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Lehden toimittaja 1 Nuorisojäsen  4 

Perhejäsen   88 Tuomari jäsen 56 

Vuosijäsen   969 Yhdistysjäsen  26 

Yhteistyökumppani  56 

 

Jäseniä yhteensä  1338 

 

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi talouskatsaus ja jäsenmäärät 30.9.2021. (LIITE 1) 

 

6 § Hyväksytään uudet jäsenet ja todetaan eronneet jäsenet ajalla 1.1.2021 – 

30.9.2021  

 

 Sihteeri esittelee jäsensihteeriltä saadut listat uusien jäsenten, eronneiden jäsenten ja 

jäsenmaksunsa maksamatta jättäneiden osalta. Todetaan sääntöpykälä, jonka mukaan 

hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on jättänyt neljä kuukautta sitten erääntyneen 

jäsenmaksun maksamatta. Jäsenmaksun suorituksen tilikauden loppuun mennessä 

laiminlyönyt jäsen katsotaan eronneeksi. 

 

 Päätösesitys: Hyväksytään uudet jäsenet ja todetaan eronneet jäsenet ajalla 1.1.2021-

30.9.2021.  

 

 Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet, todettiin eronneet jäsenet ja erotettiin neljä 

kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamattomat jäsenet ajalla 1.1.2021-

30.9.2021. (LIITTEET 2-4) 

 

7 § Laika-lehden painotyön kilpailutus vuodelle 2022  

  

 Asiaa on käsitelty edellisessä kokouksessa 13.8.2021, jolloin on käyty läpi tarjoukset 

viideltä eri toimittajalta Grano Oy (Kuopio), LaserMedia Oy (Joensuu), PunaMusta 

Oy (Tampere), Eura Print Oy (Eura), Printall AS (Tallinna). Tämän jälkeen on vielä 

pyydetty ja saatu tarjous Painotalo Plus Digital Oy (Lahti). Lisäksi todetaan, että 

aiemmin tarjouksen jättänyt Eura Print Oy on asetettu konkurssiin.  

 

 Käydään kertaalleen läpi tarjousten pohjalta tehty yhteenveto ja keskustellaan 

toimittajan valinnasta.  

 

 Päätösesitys: Kokouksessa 

 

 Päätös: Päätettiin, että Laika-lehden painotyön vuonna 2022 toteuttaa Painotalo Plus 

Digital Oy.  

 

8 § Jalostuspäivät 2022 

 

 Kuullaan jalostuspäivätyöryhmän kuulumiset ja alustava ohjelmarunko. Työryhmän 

jäsen Pekka Kuismin päivittää kuulumiset.  

 

 Päätösesitys: Merkitään tiedoksi 
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 Päätös: Merkittiin tiedoksi jalostuspäivätyöryhmän kuulumiset ja alustava 

ohjelmarunko.  

 

9 § Vuosikokouksen 2022 tilannekatsaus ja vuosikokousta koskevat ilmoitukset 

Laika-lehteen 4/2021  

 

 Käydään läpi vuosikokoukseen 2022 liittyvät asiat ja vastuuhenkilöt 

- valtakirjojen tarkastus 

- muu mahdollinen ohjelma ennen vuosikokousta (DNA-testauksen esittely) 

- kokouksen puheenjohtaja 

- juhlaillallinen 

- kutsuvieraat 

- hallitusjäsenten majoitusvaraukset 

- kutsuvieraiden majoitukset 

 

Sihteeri esittelee Laika-lehdessä 4/2021 julkaistavan vuosikokouskutsun ja hallituksen  

tiedotteet koskien ansiomerkkiesityksiä, kunniakirjoja, Vuoden Riistalaika-kilpailua,  

Kasvattajapalkintoa ja Mestarikasvattajapalkintoa.  

 

 Päätösesitys: Merkitään tiedoksi vuosikokouksen tilannekatsaus ja vastuuhenkilöt. 

Hyväksytään vuosikokoukseen liittyvät ilmoitukset ja tiedotteet julkaistavaksi Laika-

lehdessä 4/2021.  

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi vuosikokouksen tilannekatsaus ja vastuuhenkilöt. 

Hyväksyttiin vuosikokoukseen liittyvät ilmoitukset ja tiedotteet julkaistavaksi Laika-

lehdessä 4/2021. 

 

10 § Päänäyttelyn 2022 tilannekatsaus 

 

 Kuullaan viimeisimmät tiedot päänäyttelyn 2022 järjestelyjen osalta, toimikunnan 

puheenjohtaja Heikki Jääskeläinen kertoo kuulumiset.  

 

 Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi Heikki Jääskeläisen tilannepäivitys päänäyttelyn 2022 

osalta ja todettiin, että asiat etenevät suunnitellusti.    

 

11 § Järjestön nettisivut ja niiden ylläpito/päivitys 

 

 Keskustellaan järjestön nettisivujen ylläpitoon/päivitykseen liittyvistä asioista, 

päivitystarpeista ja niiden toteutuksesta. Puheenjohtaja esittelee asian.  

 

Päätösesitys: Kokouksessa 

Päätös: Keskusteltiin kotisivuihin ja niiden päivittämiseen liittyvistä asioista ja 

kehityskohteista. Hallituksessa käydyn keskustelun perusteella puheenjohtaja ja 

sihteeri keskustelevat ylläpidon kanssa kehitettävistä asioista.   

 

12 § Tuotemyynnin tilannekatsaus 

 

 Kuullaan tuotemyynnin tilannekatsaus ja käydään keskustelu.  
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 Päätösesitys: Merkitään tiedoksi tuotemyynnin tilannekatsaus 

 

 Päätös: Kuultiin ja merkittiin tiedoksi Reijo Pulkkisen tuotemyynnin tilannekatsaus. 

Selkeytetään tuotevalikoimaa ja joitakin vanhoja tuotteita (kääntöpipot, ensiapulaukut) 

jätetään valikoimasta pois. Pyritään järjestämään tuotemyyntiä omiin 

kokeisiin/tapahtumiin aktiivisemmin.  

 

13 § Järjestön koekalenteri 2022–2023  

 

 Koekalenteria on käyty läpi edellisessä kokouksessa 13.8.2021, jolloin todettiin, että 

etsitään vielä kokeen järjestäjät seuraaviin: Mejä-koe 2023, Taiga-haukut 2023, 

Kalinka-haukut 2023, Erraus-haukut 2022–2023.  

  

 Tämän jälkeen Erraus-haukkuihin 2022 on ilmoittautunut uusi halukas kokeen 

järjestäjä Alahärmän Metsästysseura ry, yhteyshenkilö Jari Asuintupa.  

 

Päätösesitys: Hyväksytään uusi Erraus-haukkujen järjestäjä ja päivitetään järjestön 

koekalenteri 2022 näiltä osin. Todetaan, että etsitään järjestäjiä vuoden 2023 

kokeisiin.  

  

Päätös: Hyväksyttiin uusi Erraus-haukkujen järjestäjä ja päivitetään järjestön 

koekalenteri 2022 näiltä osin. Todettiin, että etsitään järjestäjiä vuoden 2023 

kokeisiin. 

 

14 § Vuosi 2022 suunnitelmat ja järjestön varainhankinta 

  

Käydään alustavaa keskustelua tulevan vuoden suunnitelmista, järjestön 

varainhankinnasta ja mahdollisista yhteistyökumppaneista. 

  

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi 

 

Päätös: Kartoitetaan yhteistyökumppanikuvioita ja suunnitellaan tulevaa tarkemmin 

vielä loppuvuoden aikana ja jalostuspäiväkokouksessa.  

 

15 § Merkitään tiedoksi Kennelliitolta ja/tai muilta toimikunnilta tulleet asiat 

 

1) Sääntö- ja koulutusvaliokunta on 26.9.2021 julkaissut uuden 

hirvenhaukkukokeen sääntöluonnoksen saatesanoineen ja ohjeineen, jonka 

mukaan sääntöluonnosta on mahdollista kommentoida 14.11.2021 asti. 

Sääntöluonnos ja siihen liittyvät kommentointiohjeet on lisätty myös 

Laikajärjestön nettisivuille kohtaan tiedotteet/tapahtumat.  

 

2) Metsästyskoiratyöryhmä on kokouksessaan 13.9.2021 käsitellyt luonnetestiä 

jalostustarkastuksissa ja huomioinut rotujärjestöiltä tulleet esitykset. 

Metsästyskoiratyöryhmä on päättänyt esittää Kennelliiton koe- ja 

kilpailutoimikunnalle, että se esittää Suomen Palveluskoiraliitolle, että 

Palveluskoiraliitto sallii luonnetestituomareiden arvostella rotujärjestöjen 

virallisissa jalostustarkastuksissa osia luonnetestistä.  
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3) Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta on myöntänyt 

ulkomuototuomari Sanna Törnroosille laajennusoikeuden ryhmässä FCI 5.  

 

4) Pohjoismainen Hirvikoiraunioni on perustanut sisäisen jalostusryhmän, jonka 

rooli on lähinnä tiedon jakaminen eri maiden välillä hirvikoiraroduista. Suomen 

Pystykorvajärjestöstä on nimetty unioniin Daniel Forsbacka, joka tässä 

jalostusryhmä-foorumissa edustaa Suomea. Daniel toimii tiedon jakajana 

karjalankarhukoirien sekä laikarotujen osalta. 

Tällä toimintamallilla on mahdollisuus syventää järjestöjen välistä yhteistyötä 

sekä tarkastella koiraroduittain myös naapurimaiden tilannetta ja tuoda esille 

erityistoiveita, joita kyseisen foorumin kokouksessa voidaan ottaa esille. Jaostojen 

vetäjiä on jo informoitu asiasta.  

 

5) Kennelliitto järjestää ensimmäistä kertaa jalostusneuvojien peruskurssin 

verkkokoulutuksena 6.-7.11.2021. Jaostoilla on erinomainen tilaisuus kouluttaa 

jäseniään edullisesti ja saada uusia jalostusneuvojia. Jaostojen vetäjiä on jo 

informoitu asiasta.  

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi Kennelliitolta ja/tai muilta toimikunnilta tulleet asiat.  

 

 

16 § Muut asiat  

1) Henry Penttilä päivitti Kalinka-haukkujen kuulumiset, kisajärjestelyt ovat 

edenneet hyvin.  

 

2) Jukka Tuikka ilmoitti, että ei ole asettumassa ehdolle ensi vuonna, kun uutta 

puheenjohtajaa valitaan.  

 

3) Elisa Tuikka ilmoitti, että ei ole käytettävissä sihteerinä ensi vuonna, kun uusia 

toimihenkilöitä valitaan. Julkaistaan Laika-lehdessä 4/2021 sihteerin hakuilmoitus.  

 

17 § Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30. 

 

 

 Allekirjoitukset 

 

  

  

 

LIITTEET 

 

LIITE 1 Tuloslaskelma 30.9.2021 

LIITE 2 Uudet jäsenet 1.1.2021-30.9.2021 

LIITE 3 Eronneet jäsenet 1.1.2021-30.9.2021 

LIITE 4 Maksamattomat jäsenet 1.1.2021-30.9.2021 


