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TIEDOTE HALLITUKSEN KOKOUS 9/2020 

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n hallituksen vuoden yhdeksäs kokous pidettiin tiistaina 13.10.2020. 
Kokous järjestettiin Skype-kokouksena. 
 
Hallitus päätti kokouksissaan seuraavista asioista: 

 Hyväksyttiin rotujärjestön toimintasuunnitelma ja budjetti esitettäväksi syyskokoukselle 

 Päätettiin julkaista lokakuun uutiskirjeessä syyskokouksen materiaalit jäsenistölle. 

 Hyväksyttiin tarkennuksin noutajarotujärjestöjen yhteistyötoimikunnan budjettiehdotus vuodelle 2021 

 Todettiin järjestön taloudellinen tilanne, joka on vakaa. 

 Todettiin rotujärjestön jäsenmäärä: yhteensä 958 (varsinaiset-, kunnia-, pentue- ja perhejäsenet) 

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

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

 Järjestön syyskokous alkaa heti vuosikokouksen päätyttyä 
o Kokousten materiaalit on jaettu uutiskirjeessä jäsenten sähköpostiin, sekä www.flatti.net 

sivulle 13.10. 
o katso koronavarautumisohjeistus syys- ja vuosikokoukseen tämän tiedotteen lopusta 

 
Toimikuntien kuulumiset ja muut kokouksessa käsitellyt asiat: 
ALUETOIMINTA: 

 Aluetoimintaa on järjestetty vuoden aikana eri puolilla Suomea. Vielä on tulossa ainakin Mervi Salon 
koulutus Kanta-Hämeessä. 

 Koulutus- ja riistaan tutustumispäiviä pennuille, ”pentupäiviä”, kannustetaan järjestämään 
aluetoimintana eri puolilla Suomea tulevana vuonna. 

NOME: 
 Valmennusrengas 2021: hakuaika päättyy tammikuun lopussa, hakuilmoitus julkaistaan Flattiviestissä 

4/2020. 

 Syystreffit pyritään järjestämään normaalisti vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta. Tapahtumassa 

noudatetaan AVI:n voimassaolevaa ohjeistusta. 

 Noutajarotujärjestöjen yhteistyötoimikunnan seuraava kokous järjestetään marraskuussa. 

 Noutajarotujärjestöjen yhteistyötoimikunta on käynnistänyt Koekalenterin uudistaminen ja koetulosten 

sähköinen tallentaminen -projektin. 

JALOSTUS: 

 Flattien allergiakysely on julkaistu www.flatti.netissä ja järjestön facebook sivuilla 

http://www.flatti.net/
https://www.facebook.com/groups/495640223944197/permalink/1643392992502242/?__cft__%5b0%5d=AZUiVz3jllB1j33L7hpBDMVnCaecODMEBV79Fi-5FLFHgJ_jGQkgWezKH53c7V8Tczib8hKqzSFCzDhYb6c1LiGDVV0TocPK2XtGJvNtKrSxqrw3rk9fkstTfxQxynyLntBPsWFZtYkqpAzoBh7dj_Z1Tvmh_dFf8YzWkeBu1SL3lVDtGkYHjJ6eHMLSZXQ5vhS7BYyLSl2GO4sCat1RFMMlTkHh4p-ip4bDCVnHnq7iVQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/495640223944197/permalink/1643392992502242/?__cft__%5b0%5d=AZUiVz3jllB1j33L7hpBDMVnCaecODMEBV79Fi-5FLFHgJ_jGQkgWezKH53c7V8Tczib8hKqzSFCzDhYb6c1LiGDVV0TocPK2XtGJvNtKrSxqrw3rk9fkstTfxQxynyLntBPsWFZtYkqpAzoBh7dj_Z1Tvmh_dFf8YzWkeBu1SL3lVDtGkYHjJ6eHMLSZXQ5vhS7BYyLSl2GO4sCat1RFMMlTkHh4p-ip4bDCVnHnq7iVQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.flatti.net/jalostus/allergiakysely-2020/
https://www.flatti.net/
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 Toimikunnan valmistelemat JTO (Jalostuksen tavoiteohjelma), PEVISA (perinnöllisten sairauksien ja 

vikojen vastustamisohjelma) ja jalostustyöohje esitellään syyskokoukselle. 

 Flattien omistajien toivottaisiin matalalla kynnyksellä ilmoittavan flattien sairauksista 

jalostustoimikunnalle. 

 Terveyskyselyä suunnitellaan tulevalle vuodelle. 

HARRASTUSLAJIT: 

 TOKO mestaruus järjestettiin Asikkalassa 10.10.2020. Mestaruuden voitti skn Flatkiss Guilty Intent ja 

Marianne Forsell, pistein EVL1 284,5. 

TULEVAISUUSTYÖRYHMÄ: 

 Työryhmä on hahmotellut tiekarttaa strategisten toimenpiteiden osalta tuleville vuosille. Tiekartta 

liitetään osaksi järjestön toimintasuunnitelmaa. 

 Pentuopasta edistetään yhdessä toimikuntien kanssa silmälläpitäen kasvattamisen teemavuotta 2022. 

Oppaan lanseeraus on suunniteltu Q4/2021. 

 

Tapahtumat vuonna 2020: 

 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 on julkaistu rotujärjestön Facebookissa. 

 Metsästyskoekoulutus 28.11. Nurmijärvi. Kouluttajana Mervi Salo. Kanta-Hämeen aluetoiminta. 
 

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! 

 
Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n hallitus 

https://www.facebook.com/suomensileakarvaiset.noutajatry/posts/3421938787899200?__cft__%5b0%5d=AZU2driywcpGU9EyvI-STuvAE48O1mvlXzCkVj2j_RN49SvpHruVjCuQWb39Ls6JVqMxLkOg5C-Tn-R3BonsF3KfrMpa6f5cdeR7Fu_DYOwnBKgawL1C03HK4eO7No73qHCKjna-WcBSMt1kxkNj0giQghCqFDCLYhQ_B7BaieqU0dALRCAg86GuinihtlHsNlU&__tn__=%2CO%2CP-R
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KORONA VARAUTUMINEN, VUOSIKOKOUS 2020 JA SYYSKOKOUS 2020 
 
Suomen sileäkarvaiset noutajat ry vuosikokous 2020 ja syyskokous 2020 järjestetään isossa 100 hengen 
auditoriossa Tuorlan Majatalon alueella. 
 
Jokainen kokouksiin osallistuva henkilö osallistuu tilaisuuteen omalla vastuullaan. Kokouksiin saa osallistua 
vain terveenä. Kokouksiin ei voi osallistua, mikäli osallistujalla tai jollain hänen perheenjäsenellään on 
flunssan oireita.  
 

 Kokoustilaan tullaan sisään yksi kerrallaan, turvavälit huomioiden. 

 Ennen kokoustilaan tuloa pestään kädet huolellisesti. 

 Kokoustilan ovella, sekä kokoustilassa on käytettävissä käsidesiä. 

 Sisällä kokoustilassa jokaisen on käytettävä hengityssuojainta. Hengityssuojaimia varataan 
kokoustilan ovelle. 

 Kokouksessa ei ole tarjolla kokouskahveja. 

 Jotta fyysinen turvaetäisyys henkilöiden välillä on mahdollista toteuttaa, asetutaan kokoustilassa 
istumaan siten että vähintään kaksi penkkiä on tyhjänä henkilöiden välissä. Joka toinen penkkirivi 
jätetään tyhjäksi. 

 
Rotujärjestö varaa osallistujien käyttöön käsidesiä sekä kertakäyttöisiä hengityssuojaimia.  
 

 
 

Seuraamme viranomaisten suosituksia ja ohjeistuksia ja tiedotamme tarvittaessa muuttuneesta tilanteesta.  


