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Suomen Laikajärjestö - 

Finska Laikaklubben r.y. 

Laukkalantie 20 B 

88600 SOTKAMO      

    PÖYTÄKIRJA 

 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2022 

 

AIKA Perjantai 28.1.2022 klo 17.30 

 

PAIKKA Teams-kokous 

 

LÄSNÄ Jukka Tuikka, puheenjohtaja 

 Elisa Tuikka, sihteeri 

 Pasi Koivunen, jäsen 

 Voitto Pulkkinen, jäsen 

 Henry Penttilä, jäsen 

 Reijo Pulkkinen, jäsen 

 Heikki Jääskeläinen, jäsen 

 Pekka Kuismin, jäsen, saapui klo 19.15 

 

 

1 §    Kokouksen avaus     

Puheenjohtaja Jukka Tuikka avasi kokouksen klo 17.32. 

 

2 §    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokouskutsu on julkaistu hallituksen WhatsApp-ryhmässä 21.1.2022. Kokouksessa 

on läsnä puheenjohtajan lisäksi 5 jäsentä sekä sihteeri/rahastonhoitaja. Todettiin 

kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3 §    Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi    

 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.  

 

4 §    Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  

 

Päätösesitys: Hyväksytään pöytäkirja sähköpostikokouksesta 1.1.2022-2.1.2022.  

 

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja sähköpostikokouksesta 1.1.2022-2.1.2022. 

 

5 §    Tilinpäätös vuodelta 2021 (LIITE 1) 

  

Rahastonhoitaja esittelee tilinpäätöksen vuodelta 2021. Tilikauden ylijäämä on 

6 756,31 euroa.  

 

Päätösesitys: Hyväksytään tilinpäätös vuodelta 2021 vuosikokoukselle esitettäväksi. 

 

Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2021 vuosikokoukselle esitettäväksi. 
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6 § Esitetään vuoden 2023 jäsenmaksun suuruus, vuosikokoukselle päätettäväksi 

 

• henkilöjäsen   (35 € ) 

• yhdistysjäsen   (45 € ) 

• ainaisjäsen   (320 € ) 

• perhejäsen   (15 € ei lehteä) 

• nuorisojäsen   (15 € alle 18 v. sis. lehden ) 

• kasvattajan ilmoittama uusi jäsen (15 € sis. lehden) 

 

Päätösesitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle jäsenmaksujen pitämistä vuoden 2022 

tasolla.  

 

Päätös: Päätettiin esittää vuosikokoukselle jäsenmaksujen pitämistä vuoden 2022 

tasolla. 

 

7 §  Todetaan hallituksen erovuoroiset jäsenet 

• Voitto Pulkkinen  * Pekka Nikola vjäs 

• Heikki Jääskeläinen * Mika Karvonen vjäs 

• Reijo Pulkkinen  * Niko Lindholm vjäs  

 

Päätösesitys: Todetaan hallituksen erovuoroiset jäsenet ja heidän varajäsenensä. 

 

Päätös: Todettiin hallituksen erovuoroiset jäsenet ja heidän varajäsenensä. 

 

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

31.12.2021 (LIITTEET 2-3)  

 

 Päätösesitys: Hyväksytään uudet jäsenet (119) ja todetaan eronneet jäsenet (107) 

ajalla 1.1.2021-31.12.2021. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet (119) ja todettiin eronneet jäsenet (107) ajalla 

1.1.2021-31.12.2021. 

 

9 §    Vuoden 2021 toimintakertomuksen hyväksyminen vuosikokoukselle esitettäväksi 

ja vuoden 2022 toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosikokoukselle 

esitettäväksi (LIITTEET 4-5) 

 

 Päätösesitys: Hyväksytään vuoden 2021 toimintakertomus ja vuoden 2022 

toimintasuunnitelma vuosikokoukselle esitettäväksi. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2021 toimintakertomus ja vuoden 2022 

toimintasuunnitelma vuosikokoukselle esitettäväksi. 

 

10 §    Jaostojen toimintakertomukset 2021, JTO:n seurannat 2021 ja 

toimintasuunnitelmat 2022 vuosikokoukselle esitettäväksi (LIITTEET 6-14) 

 Todetaan myös jaostojen toimittamat terveystietojen dokumentointilistaukset. 

 

 Päätösesitys: Hyväksytään vuoden 2021 toimintakertomukset, JTO-seurannat 2021 ja 

toimintasuunnitelmat 2022 vuosikokoukselle esitettäväksi. Merkitään tiedoksi 

jaostojen toimittamat terveystietojen dokumentointilistaukset, jotka on arkistoitu.  
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 Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2021 toimintakertomukset, JTO-seurannat 2021 ja 

toimintasuunnitelmat 2022 vuosikokoukselle esitettäväksi. Merkittiin tiedoksi 

jaostojen toimittamat terveystietojen dokumentointilistaukset, jotka on arkistoitu. 

 

11 §    Ulkomuototoimikunnan ja koe- ja kilpailutoimikunnan toimintakertomukset 

2021 ja toimintasuunnitelmat 2022 vuosikokoukselle esitettäväksi (LIITTEET 

15-16) 

 

 Päätösesitys: Hyväksytään vuoden 2021 toimintakertomukset ja vuoden 2022 

toimintasuunnitelmat vuosikokoukselle esitettäväksi. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2021 toimintakertomukset ja vuoden 2022 

toimintasuunnitelmat vuosikokoukselle esitettäväksi. 

 

12 §    Talousarvio vuodelle 2022 (LIITE 17) 

 

Todetaan yhteistyösopimusten tilanne ja suunnitellun toiminnan kulut. 

Rahastonhoitaja esittelee talousarvion.  

 

Toimihenkilöiden sekä hallituksen jäsenten matka – ja kulukorvaukset, esitys 

vuosikokoukselle. Sisältävät työnantajamaksut. 

• matkakorvaus 0,25 €/ km 

• pj:n ja sihteerin kulukorvaus 620 € 

• rahastonhoitajan ja jäsensihteerin kulukorvaus 620 € 

• tuotemyyjän kulukorvaus 620 € 

• vuosikirjan tallentajan kulukorvaus 300 € 

• lehtitoimituskunta 100 € / lehdentekijä  

• nettisivujen ylläpitäjän kulukorvaus 300 € 

 

Päätösesitys: Esitetään talousarvio 2022 sekä toimihenkilöiden ja hallituksen jäsenten 

matka- ja kulukorvaukset vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.  

 

Päätös: Päätettiin esittää talousarvio 2022 sekä toimihenkilöiden ja hallituksen 

jäsenten matka- ja kulukorvaukset vuosikokoukselle hyväksyttäväksi. 

 

13 § Vuosikokouksessa jaettavat ansiomerkit sekä muut muistamiset (jäsenistöltä 

tulleet esitykset) sekä kunniajäsenesitykset, jotka ovat tulleet sihteerille 15.1.2022 

mennessä.  (LIITE 18) 

 

 Myönnetään pronssinen ansiomerkki seuraaville henkilöille: Inga Huttunen, Asko 

Majanen, Jarno Saarinen, Seppo Nieminen, Teijo Karvonen, Sami Kaarakainen, Sami 

Lackman, Reijo Pulkkinen, Mikko Toiviainen, Sari Kettunen, Marko Lukkari, Heikki 

Jauhiainen, Vesa Pitkänen.  

 

 Myönnetään hopeinen ansiomerkki seuraaville henkilöille: Sakari Poti 

 

 Myönnetään kultainen ansiomerkki seuraaville henkilöille: Jarmo Poikela 

 

 Palkitaan vuoden positiivisena laikavaikuttajana: Jorma Kettunen 
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 Järjestön standaari: Elisa Tuikka 

 

 Lisäksi hallitus esittää vuosikokoukselle, että Voitto Pulkkinen kutsutaan järjestön 

kunniajäseneksi.  

 

14 §    Palkittavat koirat ja kennelit (LIITE 19) 

 Järjestö palkitsee diplomein mestarit ja riistalaikat sekä uudet kotimaiset käyttö- ja 

muotovaliot, mikäli koiran omistaja on ilmoittanut koiransa valioitumisesta sihteerille 

15.1.2022 mennessä. 

 

15 § Vuosikokousjärjestelyt ja päänäyttely 2022 

 

 Päivitetään vuosikokous- ja päänäyttelyjärjestelyjen tilanne. 

 

 Päätösesitys: Merkitään tiedoksi vuosikokous- ja päänäyttelyjärjestelyn tilanne.  

 

 Päätös: Todettiin, että päänäyttelyn järjestelyjen osalta edetään alkuperäisen 

suunnitelman mukaan ja näyttelytoimikunnalla on järjestelyt hyvällä mallilla. 

Tapahtumaan on tulossa kaksi valokuvaajaa. Päätettiin, että hankitaan järjestölle kaksi 

maksupäätettä (tuotemyynti/tapahtumat). Edullisimman maksupäätteen tarjoaa tällä 

hetkellä SumUp.  

 

 Todettiin, että vuosikokousjärjestelyjen osalta edetään alkuperäisen suunnitelman 

mukaan. Kartoitetaan vuosikokoukseen tarvittavat henkilöt valtakirjan tarkastukseen 

ja arvan myyntiin. Päätettiin, että Henry Penttilä ja Pasi Koivunen vastaavat arvan 

myynnistä vuosikokouksessa.  

 

16 §    Tervehdysten vienti muiden rotujärjestöjen vuosikokouksiin 2022 

• SHHJ:n vuosikokous 12.3.2022 Vuokatti, järjestön puheenjohtaja edustaa 

• SPJ:n vuosikokous 19.3.2022 Pori, järjestön puheenjohtaja edustaa 

• SAJ:n vuosikokous 26.3.2022 Salo, järjestön puheenjohtaja edustaa 

 

17 § Rotujärjestöjen yhteisen Koulutus- ja sääntövaliokunnan toimintakertomus 

2021, toimintasuunnitelma 2022 ja talousarvio 2022 (LIITTEET 20–22) 

 

 Päätösesitys: Merkitään tiedoksi rotujärjestöjen yhteisen koulutus- ja 

sääntövaliokunnan toimintakertomus 2021, toimintasuunnitelma 2022 ja talousarvio 

2022.   

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi rotujärjestöjen yhteisen koulutus- ja sääntövaliokunnan 

toimintakertomus 2021, toimintasuunnitelma 2022 ja talousarvio 2022 

 

18 § Uudet hirvikoesäännöt (LIITTEET 23-24) 

 

Sääntö- ja koulutusvaliokunta on 14.11.2021 mennessä saatujen palautteiden ja 

kommenttien perusteella viimeistellyt uudet hirvikoesäännöt rotujärjestöjen 

käsiteltäviksi. Saatu palaute on otettu huomioon ja muutoksia on tehty aiemmin esillä 

olleeseen versioon. Uudet hirvenhaukkukokeen säännöt ja tällä hetkellä voimassa 

olevat säännöt ovat molemmat luettavissa rotujärjestöjen nettisivuilla, jotta jokainen 

voi halutessaan selata ja käydä läpi uusia ja vanhoja sääntöjä rinta rinnan.  
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Päätösesitys: Merkitään tiedoksi sääntö- ja koulutusvaliokunnan kokouspöytäkirja 

2/2022. Esitetään uudet hirvikoesäännöt vuosikokoukselle hyväksyttäväksi. Todetaan, 

että tähän hirvenhaukkukokeen sääntöön ja siihen liittyviin ohjeisiin saa Kennelliitto 

tehdä Kennelliiton sääntöjen edellyttämät muutokset. Lisäksi Kennelliitto saa tehdä 

sääntöihin tarvittavat tekniset muutokset. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi sääntö- ja koulutusvaliokunnan kokouspöytäkirja 2/2022. 

Päätettiin esittää uudet hirvikoesäännöt vuosikokoukselle hyväksyttäväksi. Todetaan, 

että tähän hirvenhaukkukokeen sääntöön ja siihen liittyviin ohjeisiin saa Kennelliitto 

tehdä Kennelliiton sääntöjen edellyttämät muutokset. Lisäksi Kennelliitto saa tehdä 

sääntöihin tarvittavat tekniset muutokset. 

  

 

19 §  Terveystutkimukset ja terveystarkastustapahtuma 

  

 Järjestö on tukenut koirien DNA-testausta maksamalla jokaisesta jaoston käyttöön 

toimitetusta testituloksesta 15 euron tutkimusavustuksen.  

 

 Hallitus on kirjannut toimintasuunnitelmaan ja varannut vuoden 2022 talousarvioon 

mahdollisen terveystarkastustapahtuman toteuttamiseksi 1000 euroa. 

Jalostustoimikunnilla on mahdollisuus tarpeen mukaan järjestää kyseinen tapahtuma.  

 

 Päätösesitys: Jatketaan DNA-testausten tukemista 15 eur/koira kun testitulokset 

luovutetaan jaostojen käyttöön. Todetaan, että hallitus on varannut vuoden 2022 

talousarvioon mahdollisen terveystarkastustapahtuman toteuttamiseksi 1000 euroa. 

Jalostustoimikunnilla on mahdollisuus tarpeen mukaan järjestää kyseinen tapahtuma. 

 

 Päätös: Päätettiin, että jatketaan DNA-testausten tukemista 15 eur/koira kun 

testitulokset luovutetaan jaostojen käyttöön. Todetaan, että hallitus on varannut 

vuoden 2022 talousarvioon mahdollisen terveystarkastustapahtuman toteuttamiseksi 

1000 euroa. Jalostustoimikunnilla on mahdollisuus tarpeen mukaan järjestää kyseinen 

tapahtuma. 

 

20 § Jalostustarkastukset 2022  

 

 Todettiin, että jalostuskatselmuksen osalta järjestämisvuoro on venäläis-

eurooppalaisella laikajaostolla, joka ryhtyy suunnittelemaan tilaisuutta pikimiten ja 

jota muut jaostot tukevat.  

 

21 § Jäsensihteerin esitys (LIITE 25) 

  

 Jäsensihteerin esitys toimenpiteistä, kun uusi jäsen liittyy järjestöön loppuvuodesta 

marras-joulukuulla.  

 

 Päätösesitys: Kokouksessa 

 

 Päätös: Päätettiin, että uusien jäsenten liittyessä järjestön jäseneksi marras-

joulukuulla jäsensihteeri kerää uusien jäsenten nimet ja liittää heidät jäseneksi 

seuraavan vuoden alusta, jäsenen suostumuksella. Jos jäsen haluaa liittyä 

loppuvuodesta, jäsenmaksu laskutetaan heti. Päätettiin, että uuden jäsenen liittyessä 
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järjestön jäseneksi, ei jatkossa enää postiteta paperilehtiä uudelle jäsenelle, liittyipä 

hän jäseneksi missä vaiheessa vuotta tahansa.  

 

22 § Puolletaan anotut kennelnimet ajalla 16.6.2021-31.12.2021 

  

 Anoja   Anotut nimet 

Jokela Toni-Pekka Jaurukurun, Kultakurun, Lehtokarhun, 

Riistakarhun  

 

Matilainen Susa Junttapuran, Hulinatalon, Akanunelman, 

Susarin 

 

Tenhunen Seija Zenkan´s, Senkans, Ruusuvuoren, Saanarannan 

 

Saarela Antti Ritalan, Kartanon 

 

 
Päätösesitys: Puolletaan anotut kennelnimet ajalla 16.6.2021-31.12.2021.  

 

Päätös: Puollettiin anotut kennelnimet ajalla 16.6.2021-31.12.2021. 

 

23 § Vuosikokous ja päänäyttely 2023 

  

Päätösesitys: Todetaan vuoden 2023 järjestön vuosikokouksen ja päänäyttelyn 

tilanne.  

 

Päätös: Todettiin vuoden 2023 järjestön vuosikokouksen ja päänäyttelyn alustava 

tilanne. Tapahtuma järjestetään Hotelli Scandicissa Kajaanissa 4.3.-5.3.2023. 

Näyttelyasioista vastaa Jasmin Kortelainen. Sihteeri on tehnyt alustavan varauksen 

Scandiciin, jota tarkennetaan tarvittaessa tapahtuman lähestyessä. Hallitus esittää, että 

ulkomuototuomareiksi kutsutaan Pekka Teini (itäsiperianlaikat) ja Jari Fors (venäläis-

eurooppalaiset laikat/länsilaikat).  

  

24 § Jäseniltä tulleet esitykset 

 Ei saapuneita jäsenesityksiä 25.1.2022 tilanteessa.  

Esityksiä on mahdollista jättää 12.2.2022 saakka.  

  

25 § Muut asiat 

 Ei muita asioita.  

 

26 § Seuraava kokous 

 Seuraava kokous kutsutaan koolle tarpeen mukaan.   

 

27 § Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja Jukka Tuikka päätti kokouksen klo 19.57. 

 

 Pöytäkirjan vakuudeksi 
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LIITTEET 

LIITE 1. TILINPÄÄTÖS 2021 

LIITE 2. UUDET JÄSENET 2021 

LIITE 3. ERONNEET JÄSENET 2021 

LIITE 4. TOIMINTAKERTOMUS 2021 

LIITE 5. TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

LIITE 6. ITÄSIPERIANLAIKA TOIMINTAKERTOMUS 2021 

LIITE 7. ITÄSIPERIANLAIKA TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

LIITE 8. ITÄSIPERIANLAIKA JTO:N SEURANTA 2021 

LIITE 9. VENÄLÄIS-EUROOPPALAINEN LAIKA TOIMINTAKERTOMUS 2021 

LIITE 10. VENÄLÄIS-EUROOPPALAINEN LAIKA TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

LIITE 11. VENÄLÄIS-EUROOPPALAINEN LAIKA JTO:N SEURANTA 2021 

LIITE 12. LÄNSISIPERIANLAIKA TOIMINTAKERTOMUS 2021 

LIITE 13. LÄNSISIPERIANLAIKA TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

LIITE 14. LÄNSISIPERIANLAIKA JTO:N SEURANTA 2021 

LIITE 15. ULKOMUOTOTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2021 JA      

TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

LIITE 16. KOE- JA KILPAILUTOIMIKUMMAN TOIMINTAKERTOMUS 2021 JA 

TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

LIITE 17. TALOUSARVIO 2022 

LIITE 18. ANSIOMERKKIESITYKSET 

LIITE 19. PALKITTAVAT KOIRAT JA KENNELIT 

LIITE 20. ROTUJÄRJESTÖJEN YHTEISEN KOULUTUS- JA SÄÄNTÖVALIOKUNNAN 

TOIMINTAKERTOMUS 2021 

LIITE 21. ROTUJÄRJESTÖJEN YHTEISEN KOULUTUS- JA SÄÄNTÖVALIOKUNNAN 

TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

LIITE 22. ROTUJÄRJESTÖJEN YHTEISEN KOULUTUS- JA 

SÄÄNTÖVALIOKUNNANTALOUSARVIO 2022 

LIITE 23. ROTURJÄRJESTÖJEN YHTEISEN KOULUTUS- JA 

SÄÄNTÖVALIOKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 02-2022 

LIITE 24. HIRVENHAUKKUKOKEEN SÄÄNNÖT JA OHJEET 1.8.2023 

LIITE 25. JÄSENSIHTEERIN ESITYS HALLITUKSELLE 

 


