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TIEDOTE HALLITUKSEN KOKOUS 8/2020 

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n hallituksen vuoden kahdeksas kokous pidettiin maanantaina 14.9.2020. 
Kokous järjestettiin Skype-kokouksena. 
 
Hallitus päätti kokouksessaan seuraavista asioista: 

 Hyväksyttiin jalostustoimikunnan valmistelema sileäkarvaisten noutajien jalostuksen tavoiteohjelma 
(JTO) ja perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA) esiteltäväksi jäsenistölle 
syyskokouksessa. 

 Hyväksyttiin noutajarotujärjestöjen yhteistyötoimikunnan korjauksilla MEJÄ ylituomarikollegion 
toimintaohje. 

 Hyväksyttiin noutajarotujärjestöjen yhteistyötoimikunnan valmistelemat muutokset noutajien 
rodunomaisten sm-kokeiden karsintasäännöistä. 

 Todettiin järjestön taloudellinen tilanne, joka on vakaa. 

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

 Järjestön vuosikokous lauantaina 24.10.2020 klo 18:00, Tuorlan majatalo, Kaarina 

 Järjestön syyskokous lauantaina 24.10.2020 heti vuosikokouksen päätyttyä, Tuorlan majatalo, Kaarina 
o Kokousten materiaalit jaetaan uutiskirjeessä jäsenten sähköpostiin, sekä www.flatti.net sivuille 

heti hallituksen kokouksen 13.10. jälkeen. 
 

Toimikuntien kuulumiset ja muut kokouksessa käsitellyt asiat: 

 Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimikuntien ja työryhmien esitykset toimintasuunnitelmiksi ja budjeteiksi 

vuodelle 2021, osana järjestön toimintasuunnitelmaa ja budjettia. 

ALUETOIMINTA: 

 Aluetoiminnan yhteyshenkilöiden syyskuun kokouksessa suunnitellaan tulevan vuoden toimintaa. 

NOME: 
 Koronatilanteen vuoksi Norja on ilmoittanut peruvansa Flattien PM-kokeen tältä vuodelta. 

 Toimikunta pyrkii järjestämään enemmän paikkoja NOU-kokeisiin vuonna 2021. 

 Vuoden 2021 kokeita kartoitetaan parhaillaan. Flattimestaruus ja Juniorimestaruus, sekä Flatti-Kisälli 

2021 järjestetään Pudasjärvellä 14.–15.8.2021.  

 Lisätietoa ”Flattien valmennusrengas 2021” on julkaistu Flattiviestissä 3/2020. 

 Noutajarotujärjestöjen yhteistyötoimikunnan seuraava kokous järjestetään 28.9. 

MEJÄ: 

 MEJÄ Mestaruus 2021 on sovittu järjestettäväksi 29.8.2021 Muurikkalassa. 

http://www.flatti.net/
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JALOSTUS: 

 Flattien allergiakysely on julkaistu: www.flatti.net ja järjestön facebook sivulla 

 Toimikunnan valmistelemat JTO, PEVISA ja jalostustyöohje esitellään syyskokoukselle. 

NÄYTTELY: 

 Erikoisnäyttely 27.9.2020 on peruttu. Perumisesta on julkaistu erillinen tiedote. 

 Erikoisnäyttely 2021 järjestetään Hollolassa, Messilässä 12.6.2021. 

ULKOMUOTOTUOMARIT: 

 Uusia ulkomuototuomareita on koulutettu. 

HARRASTUSLAJIT: 

 TOKO-mestaruus järjestetään Asikkalassa 10.10.2020 

TULEVAISUUSTYÖRYHMÄ: 

 Työryhmä on hahmotellut tiekarttaa strategisten toimenpiteiden osalta tuleville vuosille. Tiekartta 

liitetään osaksi järjestön toimintasuunnitelmaa. 

 Pentuopasta edistetään silmälläpitäen kasvattamisen teemavuotta 2022.  

Tapahtumat vuonna 2020: 

 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. 

 Tanskan avoimen luokan A-koe 6.12.2020. Hakuilmoitus julkaistu rotujärjestön Facebookissa. 
Vahvistuneet tapahtumat vuonna 2021: 

 Taipumuskoe 15.–16.5.2021, Koria 

 Erikoisnäyttely 12.6.2021, Hollola, Messilä 

 Flattien perinteinen KESÄLEIRI 1.-4.7.2021, Jyväskylä, Surkeenjärvi 

 Flattien WT-mestaruus 4.7.2021, Orimattila  

 Flattimestaruus ja Juniorimestaruus, sekä Flatti-Kisälli 14.–15.8.2021 Pudasjärvi 

 Flattien MEJÄ mestaruus 29.8.2021, Muurikkala 
 

Keep the positive Flattitude! 
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