
Suomen Laikajärjestö - 

Finska Laikaklubben r.y. 

Laukkalantie 20 B 

88600 SOTKAMO      

    PÖYTÄKIRJA 

 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 9/2021 

 

AIKA 17.12.2021 klo 17.30 

 

PAIKKA Teams-kokous 

 

LÄSNÄ Jukka Tuikka, puheenjohtaja 

 Elisa Tuikka, sihteeri 

 Henry Penttilä, jäsen 

 Voitto Pulkkinen, jäsen 

 Reijo Pulkkinen, jäsen 

 Heikki Jääskeläinen, jäsen 

 

POISSA Pasi Koivunen, jäsen 

 Pekka Kuismin, jäsen 

 

 

1 §    Kokouksen avaus     

Puheenjohtaja Jukka Tuikka avasi kokouksen klo 17.30.  

 

2 §    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous on kutsuttu koolle hallituksen WhatsApp-ryhmässä 13.12.2021 ja 

kokouksessa on läsnä puheenjohtajan lisäksi 4 jäsentä ja sihteeri. Todetaan kokous 

laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3 §    Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi    

 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.  

 

4 §    Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

  

Päätösesitys: Hyväksytään pöytäkirja edellisestä kokouksesta 15.10.2021. Pöytäkirja 

on lähetetty kokouksen osallistujille tarkastettavaksi heti kokouksen jälkeen ja 

osallistujat ovat sen tarkastaneet ja todenneet kokouksen kulun mukaiseksi.   

 

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja edellisestä kokouksesta 15.10.2021. 

  

5 § Vuosikokouskutsu Laika-lehteen 1/2022 

 

 Vuosikokouskutsu 5.3.2022 on julkaistu Laika-lehdessä 4/2021. Kutsuun on lisättävä 

vielä kohta Uudet hirvikoesäännöt ja ohjeet ja näiltä osin päivitetty kutsu julkaistaan 

Laika-lehdessä 1/2022.  

 

Päätösesitys: Lisätään vuosikokouskutsuun Uudet hirvikoesäännöt ja ohjeet.   



 

Päätös: Lisättiin vuosikokouskutsuun oma kohta Uudet hirvikoesäännöt ja ohjeet.   

 

6 § Yhteistyösopimusten tilanne 2022  

 

 Puheenjohtaja esittelee yhteistyösopimusten tämänhetkisen tilanteen vuodelle 2022.  

 

 Päätösesitys: Merkitään tiedoksi yhteistyösopimusten tilanne 2022.   

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi yhteistyösopimusten tilanne vuodelle 2022. 

Yhteistyökumppanisopimukset jatkuvat ainakin Royal Caninin ja Tracker Oy:n 

kanssa. Muut yhteistyökumppanisopimukset (Suomen Retkitukku Oy, Sasta Oy, 

Kennel-Rehu Oy, Jakituote Oy, Petrox Oy, Porvoon Paalurakenne Oy) ovat vielä 

neuvotteluvaiheessa.  

 

7 § Päänäyttelyn 2022 tilannekatsaus 

 

 Kuullaan viimeisimmät tiedot päänäyttelyn 2022 järjestelyjen osalta, toimikunnan 

puheenjohtaja Heikki Jääskeläinen kertoo kuulumiset.   

 

 Päätösesitys: Merkitään tiedoksi päänäyttelyn 2022 tilannekatsaus. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi päänäyttelyn 2022 tilannekatsaus.  

Päänäyttelyn tehtävät ovat hyvin hanskassa. Tulevan päänäyttelyn osalta satsataan 

valokuvaukseen, paikalla tulee olemaan kaksi valokuvaajaa ja kaikki näyttelyn koirat 

kuvataan. Ennen päänäyttelyä kokoonnutaan vielä kerran ja paikan päällä käydään 

näyttelyviikolla.  

 

8 § Laika-lehden kuulumiset 2022 

 

 Kuullaan Laika-lehden tilannepäivitys. Lehden vetäjä Elisa Tuikka kertoo 

viimeisimmät kuulumiset.  

 

 Päätösesitys: Merkitään tiedoksi Laika-lehden kuulumiset. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi Laika-lehden kuulumiset. Lehden painotalo muuttuu 

1.1.2022 ja uusi toimittaja on Lehtisepät Oy (Painotalo Plus Digital). 

Lehtitoimituskunnan kokoonpano on tällä hetkellä kolme henkilöä Elisa Tuikka, Sami 

Kaarakainen, Essi Nikumaa. Etsitään aktiivisesti uusia jäseniä lehtitoimituskuntaan.  

 

9 § Järjestön nettisivut ja niiden ylläpito/päivitys 

 

 Asiasta on keskusteltu edellisessä kokouksessa 15.10.2021, jossa päätettiin, että 

ylläpidon kanssa käydään läpi kotisivuihin ja niiden päivittämiseen liittyviä 

kehityskohteita. Keskustellaan tämänhetkisestä tilanteesta. Puheenjohtaja esittelee 

asian.   

 

 Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  

 



 Päätös: Merkittiin tiedoksi nettisivujen ja niiden ylläpitoon liittyvät asiat. 

Keskustelupalsta on herätelty uudelleen henkiin. Se toiminee tiedotuskanavana 

jaoston yleisille asioille ja suunnitelluille astutuksille. Lisäksi keskustelupalstalla 

julkaistaan pienpetotestien tulokset.  

 

10 § Uudet hirvenhaukkukokeen säännöt ja ohjeet - tilanne 
 

  Sääntö- ja koulutusvaliokunta on tehnyt alustavan sääntöehdotuksen uusista 

Hirvenhaukkukokeen säännöistä. Sääntörunko sisältää seuraavat osa-alueet: Säännöt, 

Hirvenhaukkukokeen yleisohjeet sekä Hirvenhaukkukokeen arvosteluohjeet 

Sääntöehdotus on julkaistu rotujärjestöjen nettisivuilla. Sääntöluonnoksesta on ollut 

mahdollista antaa palautetta 14.11.2021 asti, jonka jälkeen sääntöluonnos viimeisteillään.  

 

Viimeistelty sääntöluonnos esitellään jalostuspäivillä 2022, jonka jälkeen sääntöluonnos 

etenee rotujärjestöjen vuosikokouksiin käsiteltäviksi 2022. Kennelliiton syysvaltuusto 

2022 käsittelee säännöt, jonka jälkeen alkavat koulutukset ylituomareille sekä 

palkintotuomareille ja säännöt tulisivat voimaan koekaudella 2023.  

 

Sääntö- ja koulutusvaliokunnan jäsen Henry Penttilä päivittää sääntöluonnoksen 

tämänhetkisen tilanteen.  

 

 Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi sääntöluonnoksen käsittelytilanne. Sääntö- ja 

koulutusvaliokunta ovat käyneet läpi säännöistä tulleet palautteet ja viilanneet 

sääntöjä palautteen perusteella. Viimeistelty sääntöluonnos esitellään jalostuspäivillä 

2022 ja asia etenee alkuperäisen suunnitelman mukaan.    

 

11 § Koiratietokannan kehittäminen jalostusneuvontaa palvelevaksi työkaluksi 

 

 Suomen Pystykorvajärjestön (karhukoirat) edustajat, Suomen 

Harmaahirvikoirajärjestön edustajat ja Suomen Ajokoirajärjestön edustajat ovat 

palaveeranneet tavoitteesta koiratietokannan kehittämisestä paremmin 

jalostusneuvontaa palvelevaksi työkaluksi. Esa Kukkonen on antanut alustavan 

tarjouksen kehittämistyön kustannuksista ja aikataulusta. Järjestelmään olisi 

tiivistettynä tulossa ainakin, geenitestitietojen syöttö mahdollisuus, jalostusuroslistan 

koonti, paritustuspyyntö-lomake ja näistä muodostuvat lopulliset parituserittelyt ja 

astutus ja pentupalsta automatisointi. Myös Laikajärjestölle esitettiin kutsu 

viimeisimpään työryhmän Teams-tapaamiseen 15.12.2021, jossa olivat laikojen 

puolesta paikalla puheenjohtaja, sihteeri, hallituksen jäsen Heikki Jääskeläinen sekä 

itälaikajaoston vetäjä Jarmo Poikela. Kuullaan kommentit tapaamisesta ja käydään 

keskustelu onko suunnitellulle työkalulle käyttöä Laikajärjestön näkökulmasta tässä 

vaiheessa.   

 

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.  

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi koiratietokannan kehittämispalaverissa esille tulleet asiat 

ja todettiin, ettei tämän tyyppiselle työkalulla ole Laikajärjestölle vielä tässä vaiheessa 

tarvetta. Arvioidaan tilannetta tarvittaessa myöhemmin uudelleen.  

 

 



 

 

12 § Muut asiat  

 

 Seuraava kokous pidetään jalostuspäivillä pe 28.1.2022, kokouskutsu lähetetään 

erikseen myöhemmin.  

 

13 § Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05. 

 

 

 Allekirjoitukset 

 

  

  

 

 

 


