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TIEDOTE HALLITUKSEN KOKOUS 10/2020 

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n hallituksen vuoden kymmenes kokous pidettiin maanantaina 
2.11.2020. Kokous järjestettiin netti-kokouksena. 
 
Hallitus päätti kokouksessa seuraavista asioista: 

 Sponsoriyhteistyö Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n ja Bozita Roburin kanssa jatkuu 2021. 

 Sponsoriyhteistyö Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n ja Nutrolinin kanssa jatkuu 2021. 

 Syyskokouksen päättämän spondyloosituen maksamiseksi päätettiin tehdä nettilomake, jolla tukea voi 
anoa. Lomake löytyy sivuilta www.flatti.net/jalostus 

 Todettiin järjestön taloudellinen tilanne, joka on vakaa. 

 Hallituksen syyskauden viimeinen kokous on tiistaina 8.12.2020. Kokous järjestetään nettikokouksena. 

 Uuden hallituksen järjestäytymiskokous järjestetään lauantaina 23.1.2021. 
 

Toimikuntien kuulumiset ja muut kokouksessa käsitellyt asiat: 
ALUETOIMINTA: 

 Nina Onufriew jatkaa aluetoiminnan yhteyshenkilönä 2021. 

 Aluetoiminta on aktivoitunut hienosti eri puolilla Suomea.  

 Eri alueille on perustettu facebookiin omia alueryhmiä. Ryhmät pyritään linkittämään järjestön 

facebook sivujen alle. 

NOME: 
 Toimikunnan puheenjohtajana jatkaa 2021 Kirsi Launomaa syyskokouksen päätöksellä. 

 Valmennusrengas 2021 hakuaika päättyy tammikuun 2021 lopussa, hakuohjeet julkaistaan 

Flattiviestissä 4/2020. 

 Syystreffit keräsivät paljon osallistujia. Palautelomake treffeistä on julkaistu järjestön facebookissa: 

Syystreffien palautelomake 

 Tanskan avoimen luokan A-koe on peruttu koronatilanteen vuoksi. 

JALOSTUS: 

 Toimikunnan puheenjohtajana jatkaa 2021 Kirsi Nieminen syyskokouksen päätöksellä. 

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

 Toimikunnan valmistelemat JTO (Jalostuksen tavoiteohjelma), PEVISA (perinnöllisten sairauksien ja 

vikojen vastustamisohjelma) ja jalostustyöohje esiteltiin syyskokoukselle. 

 JTO ja Pevisa 2022 – 2026 hyväksyttiin syyskokouksessa 

 Jalostustyöohje hyväksyttiin syyskokouksessa otettavaksi käyttöön 1.1.2021. 

http://www.flatti.net/jalostus
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoRvsuTOljKHYBXWsi1k327DibOLMRnehHb7al-2iylDv-sQ/viewform?fbclid=IwAR1YKDos81Bc4SSaUnzdjDwEcxb6dXvHzSJ9IITb7R8WeBGjKvg3pY8x1Ps
http://www.flatti.net/
https://www.facebook.com/suomensileakarvaiset.noutajatry/posts/3542045815888496
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MEJÄ: 

 Toimikunnan puheenjohtajana aloittaa 2021 Liisa Keränen syyskokouksen päätöksellä. 

NÄYTTELYTOIMIKUNTA: 

 Toimikunnan puheenjohtajana jatkaa 2021 Piia Piiparinen syyskokouksen päätöksellä. 

HARRASTUSLAJIT: 

 Toimikunnan puheenjohtajana jatkaa 2021 Pipa Pärssinen syyskokouksen päätöksellä. 

 Marraskuussa flattien TOKO treenipäivä ja koe Kannuksessa. 

ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA: 

 Toimikunnan puheenjohtajana jatkaa 2021 Riitta Niemelä syyskokouksen päätöksellä. 

TULEVAISUUSTYÖRYHMÄ: 

 Pentuopasta edistetään yhdessä toimikuntien kanssa silmälläpitäen kasvattamisen teemavuotta 2022. 

Oppaan lanseeraus on suunniteltu Q4/2021. 

 

Tapahtumat vuonna 2020: 

 TOKO koulutus ja koe 20–22.11.2020 Kannuksessa. Vastuuhenkilönä Pipa Pärssinen. 

 Metsästyskoekoulutus 28.11.2020 Nurmijärvi. Kouluttajana Mervi Salo. Kanta-Hämeen aluetoiminta. 
 

Vahvistuneet tapahtumat vuonna 2021: 

 Flattien TOKO-mestaruus 17.4.2021 ja TOKO treenipäivä 18.4.2021, Asikkala 

 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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