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TIEDOTE HALLITUKSEN KOKOUKSET 5 ja 6 / 2020 

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n hallituksen vuoden viides kokous pidettiin tiistaina 12.5.2020 ja vuoden 
kuudes kokous juhannuksen alla, keskiviikkona 17.6.2020. Molemmat kokoukset järjestettiin Skype-
kokouksena. 
 
Hallitus päätti kokouksissaan seuraavista asioista: 

 Flattien kesäleiri 2021 järjestetään Matkailutila Surkeenjärvellä 30.6.–4.7.2021. 

 Hyväksyttiin noutajarotujen yhteistyötoimikunnan ehdotuksen mukaisesti etusijalista, jonka mukaisesti 
koirien valinta nome-a kokeeseen suoritetaan.  

 Hyväksyttiin MEJÄ ylituomarikollegion toimintaohje. 

 Hyväksyttiin nome toimikunnan ehdotuksesta muutos flattien edustusjoukkueiden valintasääntöön PM 
kokeiden osalta. Vuoden 2019 PM-kokeen perumisen ja vuoden 2020 myöhäisen koekauden 
käynnistymisen vuoksi vuonna 2020 valintaperusteina ovat kahden vuoden tulokset. Koko valintasääntö 
on luettavissa osoitteessa https://www.flatti.net/jarjesto/saannot/edustusjoukkue-valinnat/.  

 Todettiin järjestön taloudellinen tilanne, joka on vakaa. 

 Todettiin järjestön jäsenmäärä, joka on 897 henkilöä per 17.6.2020. 

 Hallituksen syksyn kokousajat ovat: tiistai 11.8.2020, maanantai 14.9.2020, tiistai 13.10.2020, 
maanantai 2.11.2020 ja tiistai 8.12.2020. Kokoukset järjestetään Skype kokouksina. 

 Järjestön vuosikokous on lauantaina 24.10.2020, Tuorlan majatalo, Kaarina. 

 Järjestön syyskokous on myös lauantaina 24.10.2020, Tuorlan majatalo, Kaarina. 
 

Toimikuntien kuulumiset ja muut kokouksissa käsitellyt asiat: 
ALUETOIMINTA: 

 Aluetoiminnan virkistämistä lyhyen aikavälin tapahtumilla ja selkeämpää näkyvyyttä kasvattajille 

viedään eteenpäin. Uusia alueyhteyshenkilöitä on aloittanut Etelä-Karjalan seudulla, Juho Pajari ja Satu 

Marins. Aluetoiminnalle on tehty sähköinen esite, joka on lähetetty kasvattajille ja tulostettavissa 

www.flatti.net sivulta (linkki: etusivun vasen laita keskellä). 

NOME: 
 Noutajien kokeita voidaan järjestää kesäkuun 2020 alusta alkaen huomioiden poikkeussäännökset. 

Tuomaritoimikunta ja yhteistyötoimikunta ovat yhteistyössä luoneet järjestelyohjeen noutajien 

rodunomaisten kokeiden järjestämisestä korona-pandemian aikana. 

 NOME toimikunta on julkaissut järjestön fb:ssa materiaalia taipumuskokeisiin liittyen. 

Taipumuskokeista järjestetään heinäkuussa 6.7. ja 28.7. virtuaaliset kyselytunnit, jossa jäsenten 

kysymyksiin ovat vastaamassa taipumuskoetuomarit Katja Villikka ja Mika Toskala. 

https://www.flatti.net/jarjesto/saannot/edustusjoukkue-valinnat/
http://www.flatti.net/
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 Flattimestaruuden ja juniorimestaruuden, sekä Flatti-Kisällin järjestelyt etenevät suunnitellusti. 

 Flattien WT-mestaruus on siirtynyt järjestettäväksi 29.8.2020. Seinäjoella. Koe järjestetään yhteistyössä 

Lakeuden Noutajien kanssa. 

 Flattien valmennusrengasta vuodelle 2021 suunnitellaan. 

MEJÄ: 

 MEJÄ-kokeita voidaan järjestää 1.6.2020 alkaen. MEJÄ-ylituomarikollegio on laatinut suositukset MEJÄ-

kokeiden järjestelyistä korona-pandemian aikana. 

 Toimikunta on järjestänyt virtuaalisen MEJÄ-kurssin aloitteleville MEJÄ-koirakoille. 

 MEJÄ-mestaruuden järjestelyt etenevät suunnitellusti. 

JALOSTUS: 

 Toimikunta suunnittelee sähköistä terveyskyselyä. 

 JTO esitellään syyskokoukselle. 

NÄYTTELY: 

 Erikoisnäyttelyyn on kutsuttu suomalaiset tuomarit, Katja Korhonen (nartut) ja Hannele Jokisilta 

(urokset). Korona-pandemiaan vuoksi brittituomarit eivät matkusta Suomeen. Näyttelyn järjestelyt 

etenevät muutoin suunnitellusti. 

ULKOMUOTOTUOMARIT: 

 Ulkomuototuomareiden koulutusta edistetään näyttelyjärjestelyiden jälleen auetessa. 

HARRASTUSLAJIT: 

 TOKO-mestaruus on siirtynyt järjestettäväksi 10.10.2020 Asikkalassa  

 Toimikunta järjesti virtuaalisen TOKO-kokeen järjestön fb:ssa 

 TOKO ja Rallytoko livet tulossa Facebookiin kesän aikana 

 Sähköinen PK-jälki kurssi on tarjolla flateille netissä. Lisätietoa Flattien fb-sivuilla ja www.flatti.net 

 Rotujärjestön FB-sivuilla on julkaistu kevään ja kesän aikana sähköisiä koulutuksia ja tapahtumia eri 

lajeista. 

TULEVAISUUSTYÖRYHMÄ: 

 Työryhmä on hahmotellut tiekarttaa strategisten toimenpiteiden osalta tuleville vuosille.  

 Pentuopasta edistetään silmälläpitäen kasvattamisen teemavuotta. 

 

Tapahtumat vuonna 2020: 

 Kyselytunti, taipumuskoe 6.7.2020 klo 18–19:30, Teams-yhteydellä. Yhteyshenkilö Kirsi Launomaa. 

 Kyselytunti, taipumuskoe 28.7.2020 klo 18–19:30, Teams-yhteydellä. Yhteyshenkilö Kirsi Launomaa. 

http://www.flatti.net/
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 MEJÄ -mestaruus 2.8.2020 Mäntsälässä. Vastuuhenkilö Mari Mamia.  

 WT-koe Lieksa 1.-2.8.2020. Vastuuhenkilö Tiina-Maarit Kisonen 

 Flattikisälli 8-9.8.2020 Ylivieskassa. Vastuuhenkilö Marko Mikkilä.  

 Flattimestaruus ja Juniorimestaruus 15–16.8.2020, Joensuussa. Vastuuhenkilö Ramin Miraftabi.  

 Taipumuskoe 30.8.2020 Korialla. Vastuuhenkilö Piia Piiparinen. 

 Flattien WT-mestaruus 29.8.2020, Seinäjoella, yhteistyössä Lakeuden Noutajien kanssa. Yhteyshenkilö 

Heli Pitkäjärvi. 

 Erikoisnäyttely 27.9.2020, Hämeenlinna. Vastuu näyttelytoimikunta.  

 TOKO-mestaruus 10.10.2020 Asikkala, vastuuhenkilö Pipa Pärssinen. 

 TOKO- treenipäivä 11.10.2020 Asikkala, vastuuhenkilö Miia Mäkijouppila. 

 Syystreffit 24.–25.10.2020 Tuorlan majatalo, Kaarina. Vastuuhenkilöt Emmi Kiviluoma ja Nina Leino. 

 Vuosikokous ja Syyskokous 24.10.2020 klo 18, Tuorlan majatalo. Vastuuhenkilö Mari Mamia  

o Sileäkarvaisten noutajien JTO ja PEVISA 

 TOKO koulutus ja koe 20–22.11.2020 Kannuksessa. Vastuuhenkilönä Pipa Pärssinen. 
 
Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi järjestön toimikunnat ovat suunnitelleet muita tapahtumia ja 
koulutuksia, joista tiedotetaan erikseen rotujärjestön tiedostuskanavilla facebookissa ja nettisivuilla 
www.flatti.net, sekä jäsenjulkaisu Flattiviestissä.  
 

 
Keep the positive Flattitude! 

 
Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n hallitus 
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