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70200 KUOPIO
PÖYTÄKIRJA 4/16
HALLITUKSEN KOKOUS
AIKA

11.11.2016 klo 12:00 – 15:55

PAIKKA

Koli, Sokos Hotelli Koli

LÄSNÄ

Jukka Tuikka, puheenjohtaja
Harri Mäkinen, jäsen
Pekka Kuismin, jäsen
Kimmo Tuikka, jäsen
Elisa Tuikka, rahastonhoitaja, kokouksen sihteeri

POISSA

Marjo Halonen, sihteeri
Jarno Nummela
Voitto Pulkkinen
Hannu Kesti

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jukka Tuikka avasi kokouksen klo 12:00 ja toivotti kaikki
tervetulleeksi.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtajan
lisäksi läsnä on kolme varsinaista jäsentä. Varsinaisen sihteerin ollessa estynyt
osallistumasta kokoukseen, sihteerin tehtäviä tässä kokouksessa hoitaa rahastonhoitaja
Elisa Tuikka.

3§

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Päätettiin, että käsitellään kohta 12 ennen kohtaa 8, muutoin esityslista hyväksyttiin
työjärjestykseksi sellaisenaan.

4§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Todettiin, että varsinaisen sihteerin ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen,
hyväksytään ja allekirjoitetaan edellisten kokousten pöytäkirjat seuraavassa
hallituksen kokouksessa.

5§

Talouskatsaus ajalta 1.1.2016-31.10.2016 (LIITE 1.)
Rahastonhoitaja Elisa Tuikka esitteli lokakuun loppuun asti laaditun talouskatsauksen.
Hallitus totesi vuoden edenneen talousarvion mukaisesti, jopa hieman yli odotusten.

6§

Varainhankinta, nykytilanne ja vuosi 2017
Todettiin tällä hetkellä voimassaolevien yhteistyösopimusten tilanne ja keskusteltiin
tulevan vuoden sopimustilanteesta. Pääyhteistyökumppanit ovat tällä hetkellä: Tracker
Oy, Royal Canin, Sasta Oy, Belectro Oy, Ultracom Oy, Petrox Oy, Porvoon
Paalurakenne Oy, Kavamet Oy ja UM-Asennus Oy.

7§

Järjestön 35-vuotis arpajaiset (tilanne)
Todettiin arpojen myyntitilanne 31.10.2016 saakka, arpoja on myyty 73 kappaletta.
Myyntiaikaa on jäljellä 31.1.2017 asti.

8§

Koe- ja kilpailutoimikunnan esitys Riistalaika tittelin pisteytyksen muuttamiseen
karhunhaukkutaipumuskokeen osalta (LIITE 2.)
Koe- ja kilpailutoimikunnan esitys hyväksyttiin.

9§

Vuosikokous 2017
Hyväksyttiin ansiomerkki, riistalaika ja valionarvoesitykset ja päivämäärät.
Edellä mainitut ansiot on haettava kirjallisesti hallitukselta osoittamalla hakemus
järjestön sihteerille 20.1.2017 mennessä.
Todettiin, että päänäyttelyssä toteutettavien arpajaisten osalta vastuuhenkilönä toimii
Harri Mäkinen. Elisa Tuikka järjestää pohjakassat, arparenkaat ja muut tykötarpeet.

10 §

Päänäyttely 2017
Päänäyttely pidetään 5.3.2017 alkaen klo 10 Kylpylä & Spa Hotel Vesileppiksessä.
Hyväksyttiin päänäyttelyilmoitus, joka julkaistaan lehdessä 4/2016.

11 §

Järjestön haukkukisat 2017
Hirvi SM, Rovaniemi 10.11.2017, järjestäjä Keski-Lapin Hirvikoirayhdistys, järjestön
yhteyshenkilö Sulevi Ruonakoski
Kalinka-haukut, Siilinjärvi / Kuopio 24.11.2017, järjestäjä Pohjois-Savon
Pystykorvakerho, järjestön yhteyshenkilö Jouni Allinen
Taiga-haukut, koe- ja kilpailutoimikunta selvittää kisajärjestäjää, koe on anottava
31.3.2017 mennessä
Erraus-haukut, koe- ja kilpailutoimikunta selvittää kisajärjestäjää, koe on anottava
31.3.2017 mennessä
Mejä-kokeen osalta järjestäjää etsitään myös lehti-ilmoituksella. Tieto mahdollisesta
järjestäjästä tarvitaan 11.12.2016 mennessä, koska koe on anottava 31.12.2016
mennessä.
Laikajärjestöllä on järjestelyvuoro Ystävyysottelulle 2017. Ottelun ajankohta on
viikko SHHJ:n mestaruuskokeen jälkeen ja koe järjestetään yksipäiväisenä. Ajankohta
tarkentuu heti kun SHHJ julkaisee oman koekalenterinsa vuodelle 2017. Kokeen
järjestämismahdollisuutta on tarjottu Koillis-Savon kennelkerholle, yhteyshenkilönä
toimii Ari Räsänen.

12 §

Jalostuspäivät 2017
Merkittiin tiedoksi Jalostuspäivien ohjelma ja Jalostuspäivänäyttelyn ohjelma.
Ohjelmatiedot julkaistaan Laika-lehdessä 4/2016.

13 §

Jäsensihteerin tehtävät kaudella 2017
Hakuilmoitus on julkaistu lehdessä 3/2016 ja julkaistaan lehdessä 4/2016. Toistaiseksi
yhtään hakuilmoitusta ei ole vielä tullut. Selvitetään mahdolliset laskutukseen liittyvät
ulkoistuspalvelut, mitä voidaan ottaa käyttöön. Tarjousta on pyydetty CardPlus Oy:ltä.
Asiaa käsitellään viimeistään jalostuspäiväkokouksessa.

14 §

Tuotemyynnin järjestäminen 2017
Tuotemyynnin tehtävien hakuilmoitus julkaistaan Laika-lehdessä 4/2016. Lisäksi
tehdään muutamia henkilökohtaisia täsmätiedusteluja. Asiaa käsitellään viimeistään
jalostuspäiväkokouksessa.

15 §

Historiikki
Työryhmä on laatinut pienen kysymyspatteriston, joka lähetettäisiin entisille
puheenjohtajille ja toimihenkilöille. Kunniapuheenjohtaja on ilmoittanut, ettei halua
olla mukana tässä projektissa. Todettiin, ettei järjestöllä ole tällä hetkellä resursseja
viedä historiikkia eteenpäin voimallisemmin. Asetettiin projekti jäihin toistaiseksi.

16 §

Muut asiat
Koulutus- ja sääntövaliokunnan kuulumiset
Aiemmin tehdyt esitykset etenevät. Puheenjohtaja Anssi Hackman on esittänyt, että
KARH-J muotoillaan HIRV-J sääntöjen mukaan. Ilveskoe jäädytetään, kokeella ei ole
edellytyksiä toteutua käytännössä. Villisikakokeen osalta selvitetään voidaanko
soveltaa Ruotsissa käytettäviä sääntöjä sellaisenaan.
Yhteispohjoismaisten hirvikoesääntöjen osalta kasataan erityinen asiantuntijafoorumi,
joka vielä pohtii sääntöjä ennen kuin ne lähetään PKU:lle.
Laika-lehden toimitus
Todettiin, että Laika-lehden toimituskunta on enää kolmejäseninen. Lehtiä ilmestyy
kuitenkin neljä, jolloin toimikunta on tiukilla ja kuormittunut työnjaon suhteen.
Kehotettiin toimituskuntaan täydentämään työryhmää parhaaksi katsomallaan tavalla.
Vuosikokous ja päänäyttely 2018
Merkittiin tiedoksi, että vuositapahtuma pidetään Vuokatissa, päänäyttelyä organisoi
Jasmin Kortelainen. Kokousjärjestelyjä ja majoitusasioita selvittää sihteeri ja
rahastonhoitaja.
Jalostustarkastukset 2016
Jalostustarkastukset pidettiin 23.7.2016 Ilomantsissa, tuomarina toimi Mari Lackman.
Järjestelyt organisoi Susanna Kinnunen. Jaostoista mukana olivat myös Pekka
Kuismin ja Jarmo Poikela. Jalostustarkastusten antia julkaistaan Laika-lehdessä
4/2016. Jatkossa yksi käytännön kehittämiskohteista on, että tarkastuslomakkeet
täytetään valmiiksi koneellisesti. Vuoden 2017 jalostustarkastustapahtuman
toteutusvastuu on länsilaikajaostolla.
Voitto Pulkkinen 60 vuotta
Merkittiin tiedoksi, että rotujärjestön virallinen muistaminen on luovutettu
syntymäpäivävastaanotolla lokakuun lopussa.

Jalostuksentavoiteohjelmat ohjelmakaudelle 2018-2022
Merkittiin tiedoksi, että jalostustoimikuntien tulee tehdä uudet jalostuksen
tavoiteohjelmat hyväksyttäväksi vuosikokoukselle 2017. Ohjelmat tulee olla
esittelyssä seuraavassa hallituksen kokouksessa, jonka jälkeen ne julkaistaan yleisölle
tarkasteltavaksi.
Puheenjohtajan tehtävät kaudelle 2017-2018
Nykyinen puheenjohtaja Jukka Tuikka ei asetu ehdolle puheenjohtajaksi kaudelle
2017-2018.
17 §

Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava hallituksen kokous pidetään Jalostuspäivillä 27.1.2017. Tarkempi kutsu
julkaistaan hallituspalstalla.

18 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:55.

Pöytäkirjan vakuudeksi
____/____ 2016

_____________________
Jukka Tuikka
puheenjohtaja

_____________________
Elisa Tuikka
kokouksen sihteeri

LIITTEET
1
2

Talouskatsaus 31.10.2016, tuloslaskelma
Koe- ja kilpailutoimikunnan esitys Riistalaika-tittelin pisteytyksen
muuttamisesta karhunhaukkutaipumuskokeen osalta

