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AIKA

5. - 15.10.2016

PAIKKA

Laikajärjestön hallituksen nettikokous

LÄSNÄ

Jukka Tuikka, pj
Marjo Halonen, sihteeri
Kimmo Tuikka, jäsen
Voitto Pulkkinen, jäsen
Pekka Kuismin, jäsen
Jarno Nummela, jäsen
Harri Mäkinen, jäsen

POISSA

Hannu Kesti, jäsen

1§

Kokouksen avaus 5.10.2016 klo 20:30
Puheenjohtaja Jukka Tuikka avasi kokouksen.

2§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous voidaan todeta lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä kaikilla hallituksen
jäsenillä on henkilökohtaiset tunnukset hallituksen keskustelupalstalle.

3§

SM-ottelun valintasäännön muuttaminen (LIITE 1.)
Puheenjohtajan esitys:
Esitän, että hallitus hyväksyy koe- ja kilpailutoimikunnan puoltaman Jouni
Allisen esityksen SM-ottelun valintasäännön muuttamisesta. Muutos astuisi
voimaan seuraavan koekauden alusta 20.8.2017.
Päätös: Hallitus hyväksyy koe- ja kilpailutoimikunnan puoltaman Jouni Allisen
esityksen SM-ottelun valintasäännön muuttamisesta. Muutos astuu voimaan seuraavan
koekauden alusta 20.8.2017. Hallitus päätti hyväksyä Jouni Allisen tekemän
esityksen.

4§

Kokouksen päättäminen 15.10.2016 klo 18:00
Puheenjohtaja pyysi sihteeriä kirjaamaan päätöksen pöytäkirjaksi.

_____________________________
Jukka Tuikka
Puheenjohtaja

_____________________________
Marjo Halonen
Sihteeri

LIITE 1.
ESITYS KOE- JA KILPAILUTOIMIKUNNALLE
Aihe: SM-kokeen valintasäännön muuttaminen
ESITYS:
Esitän SM-kokeen valintasäännön muuttamista seuraavaan muotoon. Muutettava kohta on merkitty
punaisella.
Nykyinen muoto
"Kokeen järjestäjä valitsee SLJ:n hallituksen vahvistaman valintaohjeen mukaisesti Laikojen SMhirvenhaukkuotteluun enintään neljätoista (14) HIRV-1 tuloksen haukkunutta laikaa.
Määrään sisältyvät edellisvuoden mestari ja kuluvan vuoden Kalinkahaukkujen voittaja, jos
ne ilmoittautuvat."
Muoto muutoksen jälkeen mikäli esitys hyväksytään
"Kokeen järjestäjä valitsee SLJ:n hallituksen vahvistaman valintaohjeen mukaisesti Laikojen SMhirvenhaukkuotteluun enintään neljätoista (14) HIRV-1 tuloksen haukkunutta laikaa.
Määrään sisältyvät edellisvuoden mestari ja edellisen vuoden Kalinkahaukkujen voittaja, jos
ne ilmoittautuvat."

PERUSTELUT:
Nykyisin Kalinkahaukkujen järjestämisajankohta on vakiintunut alkusyksyyn syyskuun 10. päivän
seutuville vaikka tavoite oli järjestää ko. koe myöhäisempänä ajankohtana. Tämä ajankohta on
osoittautunut haastavaksi koirille ja useana vuonna tulostaso onkin jäänyt verrattain kehnoksi mikä
puolestaan on tuonut turhaa huonoa mainosta laikoille. Laikat ovat antaneet itsestään huonomman
kuvan kuin ne todellisuudessa ovat.
Käytännössä luontevan järjestämisajankohdan on määrittänyt hirvenmetsästys. Usein maastoja
luovuttavat seurat eivät mielellään anna maastoja koemaastoiksi kesken kiivaimman
metsästyskauden. Tästä syystä lähestyvä SM-koe, johon Kalinkahaukkujen voittajalla on
osallistumisoikeus, on pakottanut järjestämisajankohdan sijoittumaan ennen hirvijahdin alkua.
SM-kokeen valintasäännön muuttaminen mahdollistaisi sen, että Kalinkahaukkujen
järjestämisajankohta voisi olla myös myöhäisempi ajankohta. Vastaavasti valintasäännön
muokkaaminen ei poista sitä mahdollisuutta, että tarvittaessa Kalinkahaukut voisi pakottavasta
syystä johtuen järjestää myös alkusyksyllä. Ainoa muutos nykyiseen olisi se, että saman vuoden SMkokeeseen voittaja ei pääsisi vaan osallistumisoikeus olisi vasta seuraavan syksyn SM-kokeeseen.
Ystävällisin yhteistyöterveisin,
Jouni Allinen
rivijäsen

