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TIEDOTE HALLITUKSEN KOKOUS 4/2021 

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n hallituksen vuoden neljäs kokous pidettiin Google Meet -kokouksena 
tiistaina 13.4.2021. 
 
Hallitus päätti kokouksessaan seuraavista asioista: 

 Todettiin rotujärjestön jäsenmäärä, joka on 894 henkilöä per 13.4.2021 

 Todettiin järjestön taloustilanne, joka on vakaa. 

 Hallituksen seuraava kokous järjestetään 11.5.2021 nettikokouksena klo 18:30. 

 Muut tulevat kokouspäivät on sovittu seuraavasti: 8.6.2021 klo 18:30 
 
HUOM onhan jäsenyytesi kunnossa? Epäilyttääkö? Mikäli Flattiviesti 2/2021 (ilmestymispäivä 6.5.2021) ei 
löydä kotiisi, saattaa jäsenmaksulaskusi olla hävinnyt väärän sähköpostiosoitteen myötä bittiavaruuteen. 
Ota silloin kiireesti yhteyttä jäsensihteeriin: jasenasiat@flatti.net. 
 
Toimikuntien kuulumiset ja muut kokouksessa käsitellyt asiat: 
KESÄLEIRI: 

 Tällä hetkellä kesäleirin suunnitelmia edistetään maltillisesti, mutta sillä ajatuksella, että leiri pystytään 

pandemiasta huolimatta järjestämään. Pandemiatilannetta seurataan ja kesäleirin järjestämisestä tai 

perumisesta päätetään lopullisesti viimeistään hallituksen kokouksessa 11.5.2021. Kesäleiri on 

suunniteltu järjestettäväksi Matkailutila Surkeenjärvellä 1.-4.7.2021.  

ALUETOIMINTA: 

 Aluetoiminnan yhteyshenkilöiden seuraava kokous on huhti-toukokuussa. 

NOME: 

 Rotujärjestön tarjoamat Santtu Narkilahden AVO/VOI-luokan koulutuswebinaarit jäsenistölle 

järjestetään 20.4. ja 27.4.2021. Webinaarit alkavat klo 19 ja järjestetään zoom- kokousalustalla. Linkki 

koulutuksiin lähetetään jäsenistölle sähköpostitse jäsenkirjeessä. Linkit jo järjestettyjen ALO-luokan 

webinaarien tallenteisiin julkaistaan jäsenistölle kuunneltavaksi jäsenkirjeessä. 

 Katin koirakoulun kanssa järjestetään kasvattajille räätälöity rodunomaisten lajien verkkokurssi  

1.5. – 30.6.2021. Ilmoittautuminen on auki nyt! 

 Toukokuussa järjestetään rodunomaisten kokeiden (NOME ja WT) alokas-luokkien kyselytunti, jossa 

jäsenten kysymyksiin ovat vastaamassa WT- ja NOME- tuomarit Anu Mikkola ja Mika Lappalainen. 

Lisätietoa kyselytunnista julkaistaan rotujärjestön Facebook- ja nettisivuilla. 

 Pohjoismaiden edustajat kokoontuvat 28.4. keskustelemaan vuoden 2021 Flattien PM-kokeesta. 
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Suomen edustus on mukana kokouksessa.  

 Flattimestaruus järjestetään 14.–15.8. Pudasjärvellä. Järjestelyt etenevät suunnitellusti ja hyvin.  

NOUTAJAROTUJEN YHTEISTYÖTOIMIKUNTA: 

 Toimikunnan seuraava kokous on 14.4. 

MEJÄ 

 Koekauden Mejä kokeiden järjestelyä viedään eteenpäin suunnitellusti. 

 Tulossa MEJÄ-webinaari, joka on suunnattu aloitteleville koirakoille. Webinaarin luennoitsijana toimii 

MEJÄ-ylituomari Minna Vornanen.  

JALOSTUS: 

 Korvaushakemuksia spondyloositutkimuksista on tullut maltillisesti 

NÄYTTELYTOIMIKUNTA: 

 Vallitsevan koronatilanteen vuoksi erikoisnäyttelyä ei voida järjestää Hollolassa kesäkuun alussa. 

Hallitus valtuutti näyttelytoimikunnan hoitamaan neuvottelut SKL:n kanssa erikoisnäyttelyn 

siirtämisestä lokakuulle. 

HARRASTUSLAJIT: 

 TOKO SM- joukkueen kokoaminen käynnistyy, lisätietoa julkaistaan rotujärjestön Facebook-sivuilla. 

TULEVAISUUSTYÖRYHMÄ: 

 Työryhmä työstää toimenpiteitä kasvattajien teemavuotta silmällä pitäen. Ajatuksena on rotujärjestön 

ja kasvattajien yhteistyö, yhteisen rotujärjestö-sateenvarjon alla. 

PENTUOPAS TYÖRYHMÄ: 

 Jatkaa hallituksen alaisuudessa Flattien pentuoppaan materiaalien työstämistä, jotta opas saadaan 

lanseerattua loppuvuonna 2021. Oppaan painamisesta on saatu tarjoukset painotalolta. 

SOME-TYÖRYHMÄ: 

 Jatkaa hallituksen alaisuudessa sosiaalisen median kanavien kautta tiedottamista rodusta  

ja buustaa flattiaiheisia päivityksiä ja tietoiskuja sosiaalisen median eri kanaviin.  

 Flattien some-julkaisut ovat herättäneet kiinnostusta myös muissa rotujärjestöissä/lajiliitoissa ja 

julkaisuja on pyynnöstä jaettu julkaistavaksi näiden some-kanavilla. 

FLATTIVIESTI: 

 Flattiviesti 2/2021, ilmestymispäivä on 6.5.2021 

 Flattiviestin artikkelit ovat herättäneet julkisesti kiinnostusta ja niitä on pyydetty julkaistavaksi 

useammassa eri rotujärjestölehdessä ja erilaisissa jäsenjulkaisuissa. 
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Tapahtumat vuonna 2021: 

 22–23.5.2021 NOME valmennusrenkaan koulutus, Ähtäri. Vastuuhenkilönä Riitta Koivisto 

 .  SIIRTYY syksylle. 12.6.2021 Erikoisnäyttely, Hollola. Vastuuhenkilö Piia Piiparinen

 27.6.2021 Juhannusmejä, Pudasjärvi. Vastuuhenkilö Liisa Keränen.  

 1-4.7.2021 Kesäleiri, Surkeenjärvi. Vastuuhenkilö Tanja Aunela 

 4.7.2021 WT-mestaruus, Orimattila. Vastuuhenkilö Kirsi Launomaa  

 17.7.2021 NOME valmennusrenkaan koulutus, Paimio. Vastuuhenkilönä Riitta Koivisto.  

 14.–15.8.2021 Flattimestaruus ja juniorimestaruus sekä FlattiKisälli, Pudasjärvi. Vastuuhenkilö Henna 
Mikkonen ja Tiina Pikkuaho   

 29.8.2021 MEJÄ mestaruus ja Hirvipää, Muurikkala. Vastuuhenkilö Heli Siikonen. 

 11.9.2021 WT-koe Lieksassa. Vastuuhenkilönä Tiina Kisonen. 

 12.9.2021 NOME-B ALO-koe Lieksassa. Vastuuhenkilönä Tiina Kisonen. 
 
Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi järjestön toimikunnat ovat suunnitelleet muita tapahtumia ja 
koulutuksia, joista tiedotetaan myöhemmin. 
 

 
Meanwhile - Keep that positive Flattitude! 
 
 
Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n hallitus 


