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TIEDOTE SUOMEN SILEÄKARVAISET NOUTAJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 6/2021 

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n hallituksen vuoden kuudes ja kevätkauden viimeinen kokous pidettiin Google 
Meet -kokouksena tiistaina 8.6.2021. 
 
 
Hallitus päätti kokouksessaan seuraavista asioista: 

 Hyväksyttiin Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n NOME toimikunnan valmistelema PM-koe valintaohjesääntö, 
joka on julkaistu rotujärjestön nettisivuilla ja facebook seinällä. 

 Todettiin rotujärjestön jäsenmäärä, joka on 932 henkilöä per 8.6.2021. 

 Todettiin järjestön taloustilanne, joka on vakaa. 

 Hallituksen seuraava kokous järjestetään 3.8.2021 nettikokouksena klo 18:30. Muut syyskauden kokouspäivät 
ovat 7.9.2021, 5.10.2021, 9.11.2021 ja 7.12.2021. 

 
Toimikuntien kuulumiset ja muut kokouksessa käsitellyt asiat: 
Kokouksessa keskusteltiin Kennelliiton valtuustoviikonlopusta. Kokousedustaja tiedotti, että valtuustokokouksen 
esityslistalla ollut Kennelliiton hallituksen esitys päivitetystä Rotujärjestöohjesäännöstä vedettiin SKL hallituksen 
toimesta keskustelujen jälkeen pois valtuuston käsittelystä. SKL hallitus ilmoitti tuovansa keskustelujen perusteella 
päivitetyn rotujärjestöohjesäännön uudelleen Kennelliiton syysvaltuuston 2021 käsittelyyn. Lisää Kennelliiton 
valtuuston kokouksesta voit lukea SKL kokoustiedotteesta. 
 
KESÄLEIRI: 

 Kesäleirin ilmoittautuminen on päättynyt 9.6.2021 www.flatti.net. Leirille on ilmoittautunut yi 100 järjestön 

jäsentä! Kesäleirille on perustettu tapahtuma järjestön facebook sivuille, jonka kautta leiristä tiedotetaan. 

Kesäleiri järjestetään Matkailutila Surkeenjärvellä 1. - 4.7.2021.  

ALUETOIMINTA: 

 Aluetoiminnasta flatti.netissä: https://www.flatti.net/jarjesto/aluetoiminta/ 

 Aluetoiminnan facebook sivut: https://www.facebook.com/groups/495640223944197 

 Alueilla hyvä tunnelma ja tapahtumien järjestely eri puolilla maata on jatkunut pandemiasta huolimatta. 

Aluetoiminnan yhteyshenkilöt kokoontuivat yhteiseen toiminnansuunnittelukokoukseen toukokuun lopulla. 

Suunnitelmissa valtakunnallinen riistapäivä syksyllä, sekä kouluttajakoulutusta. Näistä tiedotetaan myöhemmin 

www.flatti.net. 

NOME: 

 Flatti PM 2021 järjestetään Tanskassa 16.–17.10.2021. Hakuohje, valintamenettely ja päivitetty valintasääntö on 

julkaistu rotujärjestön netti- ja facebook sivuilla. 

 Flattimestaruus järjestetään 14.–15.8.2021 Pudasjärvellä. Järjestelyt etenevät suunnitellusti ja hyvin.  

 Toimikunta suunnittelee uusia nome- ja metsästysaiheisia webinaareja syys-talvikaudelle. 

https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/kennelliiton-kevatvaltuusto-kokousti-pitkaan-ja-vuorovaikutteisesti?fbclid=IwAR3crug71EthOP-7tszZxakIiVk7ZjHSfkxW1xm3dSs2tTH_2Hbjvm8awrg
http://www.flatti.net/
https://www.facebook.com/events/1677004502497057
https://www.facebook.com/suomensileakarvaiset.noutajatry
http://www.matkailutilasurkeenjarvi.fi/
https://www.flatti.net/jarjesto/aluetoiminta/
https://www.facebook.com/groups/495640223944197
http://www.flatti.net/
https://www.flatti.net/toiminta/metsastyskoe/flatti-pm-2021/
https://www.facebook.com/suomensileakarvaiset.noutajatry/posts/4202316399861431
https://www.flatti.net/toiminta/flattimestaruus-juniorimestaruus/
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 Toimikunta suunnittelee NOU/NOME koetoimitsjija 2 kurssia yhteistyössä Metsästysseura Paukun kanssa. 

 Riihimäen Erämessut on ilmoittanut messujen perumisesta tältä vuodelta. 

 Toimikunnan seuraava kokous on 25.8.2021 

NOUTAJAROTUJEN YHTEISTYÖTOIMIKUNTA: 

 Yhteistyötoimikunnan kuulumiset: https://yttmk.yhdistysavain.fi/ 

 Toimikunnan seuraava kokous on 3.6.2021 

MEJÄ 

 Koekauden mejä kokeiden järjestelyä viedään eteenpäin suunnitellusti. 

 Toimikunnan seuraava kokous on elokuussa. 

JALOSTUS: 

 Hyväksyttyjä korvaushakemuksia spondyloositutkimuksista on tullut kaiken kaikkiaan yhteensä 17. Näistä 2 kpl 

SP2, muut SP0. 

NÄYTTELYTOIMIKUNTA: 

 Erikoisnäyttelyn siirto on hyväksytty Suomen Kennelliitossa. Erikoisnäyttely järjestetään 30.10.2021 

Sipoossa/Järvenpäässä, JAU-hallissa. 

 Suomen Noutajakoirajärjestö on ilmoittanut peruvansa noutajien päänäyttelyn tältä vuodelta. 

HARRASTUSLAJIT: 

 TOKO SM- joukkuetta kootaan edelleen, lisätietoa rotujärjestön netti- ja facebook-sivuilla. 

FLATTIVIESTI: 

 Vuoden toinen Flattiviesti on ilmestynyt toukokuussa. Vuoden kolmannen Flattiviestin aineistopäivä on 20.8.2021 

ja ilmestymispäivä on 23.9.2021. 

Tapahtumat vuonna 2021: 

 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, Raasepori. Vastuuhenkilö Riitta Koivisto.  

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

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

 11.9.2021 NOWT Lieksa, yhteistyössä Pielisjärven Erä-ja Kennelmiehet ry:n kanssa. Vastuuhenkilö Tiina Kisonen. 

 12.9.2021 NOME-B ALO Lieksa, yhteistyössä Pielisjärven Erä-ja Kennelmiehet ry:n kanssa. Vastuuhenkilö Tiina 
Kisonen. 

 18.–19.9.2021 Taipumuskoe Koria. Vastuuhenkilö Piia Piiparinen. 

 25.9.2021 NOME-B NOU/ALO, Törmäjärvi. Vastuuhenkilö Marko Mikkilä. 

 30.10.2021 Erikoisnäyttely, Järvenpää. Vastuuhenkilö Piia Piiparinen. 
 

https://yttmk.yhdistysavain.fi/
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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 


