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TIEDOTE HALLITUKSEN KOKOUS 6/2022 

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n hallituksen vuoden toinen kokous pidettiin Google Meet -kokouksena torstaina 
2.6.2022. 
 
Hallitus päätti kokouksessaan seuraavista asioista: 

 Hallitus käsitteli yhden kennelnimen puoltoanomuksen  

 Todettiin rotujärjestön jäsenmäärä, joka on 990 henkilöä per 2.6.2022 

 Todettiin järjestön taloustilanne, joka on vakaa. 

 Hallituksen seuraava kokous järjestetään 4.82022 nettikokouksena  

 Syyskauden muut kokouspäivät sovittiin järjestettäväksi seuraavasti: 8.9.2022. 6.10.2022, 10.11.2022, 8.12.2022. 
Kaikki kokoukset järjestetään Google Meet -kokouksina. 

 Ylimääräinen yleiskokous etäkokouksena 7.6.2022 
 

Toimikuntien ja työryhmien kuulumiset ja muut kokouksessa käsitellyt asiat: 
Toimikunnat toimivat kesän yli suunnitelmien mukaisesti tapahtumien järjestelyissä. Toimintasuunnitelmia tulevalle 
vuodelle on käynnistetty 
Aluetoimintaa järjestetään eri puolilla maata eri lajeissa, pääasiassa noutajien rodunomaisissa lajeissa. 
 

KESÄLEIRI: 

 Kesäleiri järjestetään Matkailutila Surkeenjärvellä 14.–17.7.2022. 

 Leirin järjestelyt etenevät suunnitelmien mukaisesti työryhmän toimesta 

o Kesäleirin ilmoittautuminen suljetaan 14.6.  

o Koulutuksia järjestetään lajeissa NOME, MEJÄ, TOKO ja Rally-TOKO 

o Jalostus- ja ulkomuototuomaritoimikunnat järjestävät leirillä jalostustarkastuksen ja 

kasvattajatoimikunta järjestää trimmauskoulutusta. 

FLATTIVIESTI: 

 Flattiviestin sähköinen erikoisnumero, ErkkariExtra2022 julkaistaan jäsenistön luettavaksi juhannuksen alla.  

NOME: 

 Flattimestaruus Korialla 13.–14.8.2022 järjestelyt kulkevat suunnitellusti. 

 Rodunomaisten kokeiden sääntömuutosesitystä rotujärjestöjen antamien kommenttien mukaisesti muokattuna 

on puollettu hyväksyttäväksi rotujärjestön hallituksen kokouksessa. Asia tuotiin jäsenistön päätettäväksi 

ylimääräisessä yleiskokouksessa 7.6.2022. 

YHTEISTYÖTOIMIKUNTA: 

 Esitettiin rotujärjestön ehdotus noutajarotujen edustajaksi MEJÄ-sääntöuudistustyöryhmään. Rotujärjestön 

ehdotus on MEJÄ ylituomari Timo Saario. Ehdotus viedään yhteistyötoimikuntaan, joka tekee yhteistyössä muiden 

rotujärjestöjen kanssa päätöksen noutajien edustajasta ja kommunikoi edustajan MEJÄ ylituomarikollegiolle. 
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JALOSTUS: 

 Jalostustiedustelu-lomake on uusittu. 

HARRASTUSLAJIT: 

 Rally-tokosta järjestetään webinaari syksyllä 

TULEVAISUUSTYÖRYHMÄ: 

 Jatkaa strategisten toimenpiteiden työstämistä ja edistämistä hallituksen alaisuudessa. 

SOME TYÖRYHMÄ: 

 Some työryhmän vetovastuulliset ovat Heidi Siipo ja Senni Husso. 

 Some työryhmällä on oma sähköpostiosoite: some@flatti.net  

 

 

Tapahtumat vuonna 2022: 

 3.7.2022 WT mestaruus Korpilahdella yhteistyössä Keski-Suomen Noutajakoirayhdistyksen kanssa. Vastuuhenkilö 
Niina Parviainen 

 14.–17.7.2022 Kesäleiri, Surkeenjärvi. Vastuuhenkilö Tanja Aunela 

 14.7.2022 MEJÄ-koe, Surkeenjärvi. Vastuuhenkilö Mari Mamia 

 6.8.2022 Taipumuskoe, Raasepori. Vastuuhenkilönä Anne Kolsi ja Bernadetta Stenström 

 13.–14.8.2022 Flattimestaruus, Juniorimestaruus ja Kisälli, Koria. Vastuuhenkilö Piia Piiparinen 

 28.8.2022 MEJÄ mestaruus, Surkeenjärvi. Vastuuhenkilö Mari Mamia 

 10–11.9.2022 Nuorten koirien katselmus, Korialla. Vastuuhenkilönä kasvattajatoimikunta. 

 15.–16.10.2022 Flattien Pohjoismainen mestaruus (NOME-A, NOME-B ja WT), Kemiönsaari. Vastuuhenkilö Anu 
Mikkola 

 18.–20.11.2022 Syystreffit, Pitkäjärven leirikeskus, Kokemäki, vastuuhenkilö Noora Saarikko 
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