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Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n  hallitus on tänä vuonna kokoontunut kahdeksan kertaa. Viimeinen kokous pidettiin torstaina 

5.9.2019.  

Kokouksissa 6, 7 ja 8 käsiteltiin ja päätettiin muun muassa seuraavia asioita: 

 Päätettiin tukea TOKO SM joukkuetta osallistumismaksujen osalta, sekä kustantaa joukkueen pyytämät edustus T-paidat. 

 Päätettiin julkaista Flattiviestin ylimääräinen erikoisnumero, joka käsittelee vain erikoisnäyttelyä. Flattiviestin ErkkariExtra, 

joka julkaistiin juhannusviikolla, sai kyselyssä hyvää palautetta. 

 Päätettiin julkaista vuonna 2019 yhteensä neljä uutiskirjettä. Kaksi on jo ilmestynyt, loput ilmestyvät lokakuussa ja 

joulukuussa. Lokakuun uutiskirjeeseen liitetään syyskokouksen materiaalit. 

 Päätettiin lähettää rotujärjestön edustaja SKL:n rotujärjestöpäiville syyskuussa. Marjut Sirén osallistuu. 

 Päätettiin lisätä rotujärjestön nettisivuille kennelnimianomuksia varten kaavake, jonka kennelnimeä anovan tulee täyttää. 

 Päätettiin järjestää vuoden 2020 kesäleiri edelleen Matkailutila Surkeenjärvellä. Leirin ajankohta on 9.-12.7.2020. 

 Päätettiin lähettää kaksi joukkuetta flattien pohjoismaiseen mestaruuskokeeseen Norjaan. Suomea edustavat: 

o Jan-Erik Eriksson ja Svartalwen’s Zaia Sonja ”Sonja” 

o Raija Gärding ja Allikon Tulen Voima ”Hoppu” 

o Minna Mäki-Valkama ja Filurin Torojolli ”Mortti” 

o Heli Pitkäjärvi ja Filurin Tarina ”Rina” 

o Jori Saastamoinen ja Biehkan Sukkula ”Sinni” 

o Katja Villikka ja Gilliam’s Gold White Pigeon Game ”Vappu” 

 Päätettiin tukea Tanskassa järjestettävän lämpimän riistan kokeen (Åben A, avoimessa luokassa) osallistumismaksua 

jahtimaksun osalta. Suomelle on tarjottu kokeeseen kolmea koirakkopaikkaa. 

 Päätettiin esittää syyskokoukselle hyväksyttäväksi rotujärjestön strategia vuosille 2020-2025. Strategian taustoja avataan 

Flattiviestissä 3/2019. 

 Hyväksyttiin uudet jäsenet 

 Hallituksen tulevat kokouspäivät on sovittu seuraavasti:  

o tiistaina 8.10.2019 klo 18:30, HUOM. muuttunut päivämäärä 

o torstaina 21.11. klo 18:30 

o lauantaina 2.11.klo 18:00 järjestön syyskokous, syystreffien yhteydessä Kaarinassa, Tuorlan majatalo. 

Kokoukset järjestetään skype-kokouksina 

Muut kokouksessa käsitellyt asiat ja toimikuntien kuulumiset: 

 Todettiin flattien TOKO joukkueen sijoittuneen kolmanneksi SM-TOKO kilpailussa. 

 Todettiin kesäleirin 2019 olleen edellistä vuotta suositumpi. Kesäleirin palautekyselyn tuloksia avataan Flattiviestissä 3/2019 ja 

palautteen perusteella ryhdytään miettimään vuoden 2020 kesäleiriä. 

 Todettiin jäseniltä tulleet ehdotukset vuoden flatti -kiertopalkintosäännön muuttamiseen. 

 Todettiin vuoden 2019 Flattimestari: skn Svartalwen's Zaia Sonja, om&ohj. Jan-Erik Eriksson. 
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 Todettiin vuoden 2019 WT-mestari: skn Svartalwen’s Fria Aska, om&ohj. Anna-Lena Wendt. 

 Todettiin vuoden 2019 MEJÄ mestari: skn Flatts Happy Lovergirl, om&ohj, Markku Kastepohja ja vuoden Hirvipää skn Biehkan 

Eri-Hotti, om&ohj. Sari Malin. 

 Todettiin, että EuroChallenge Team Event -joukkuetta (kolme eri noutajarotua) ei loppujen lopuksi saatu kokoon, eikä 

Suomesta näin ollen ollut joukkuetta tapahtumassa. 

 Todettiin vuoden 2020 vahvistuneet tapahtumat: 

o Vuoden 2020 Erikoisnäyttely järjestetään 13.6.2020 Joensuussa 

o Kesäleiri järjestetään 9.-12.7.2020 Jyväskylässä, Matkailutila Surkeenjärvellä 

o Vuoden 2020 Flatti MEJÄ mestaruus järjestetään 2.8.2020 Mäntsälässä 

o Vuoden 2020 flattimestaruus järjestetään Joensuun ympäristössä 

 

 

Tulevat tapahtumat 2019:  

 Juniorimestaruus ja Flattikisälli 21–22.9 Korialla. Tuomareina Lotta Vuorinen (JUN) ja Tobina Nyman (ALO). Näyttelyosuuden 

tuomareina Kirsi Nieminen (JUN) ja Anett Finnig (ALO). Vastuuhenkilönä Piia Piiparinen.  

 TOKO -koulutusviikonloppu 22–24.11 Kannuksessa. Perjantaina TOKO-koe iltakokeena ja la-su koulutusta. Vastuuhenkilönä 

Piritta Pärssinen 
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