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Suomen sileäkarvaiset noutajat ry on 
sileäkarvaisten noutajien rotujärjestö, joka 
perustettiin vuonna 1982. Yhteistyössä 
Suomen Noutajakoirajärjestön (SNJ) ja 
muiden noutajakoiratoimintaa harrastavien  
tahojen kanssa teemme parhaamme 
vaikuttaaksemme oman rotumme myöntei- 
seen kehitykseen. Järjestö seuraa sileä- 
karvaisten noutajien menestystä niin 
kokeissa kuin näyttelyissä. Pyrimme 
edistämään rodunomaisten ja terveiden 
flattien kasvatusta, koulutusta ja käyttöä eri 
harrastusmuodoissa. Olemme myös 
mukana vaikuttamassa kenneltoimin- 
taan Suomen Kennelliiton jäseninä. 
 
Millainen on sileäkarvainen noutaja? 
 
Sileäkarvainen noutaja eli flatti on vilkas ja 
energinen metsästyskoira, joka vaatii 
omistajaltaan aikaa ja liikuntaa. Flatti on 
innokas, kekseliäs ja nopea oppimaan 
uusia asioita ja sillä on yleensä suuri 
miellyttäisenhalu. Toisaalta flatti on usein 
malttamaton eikä sen keskittymiskyky ole 
aina paras mahdollinen. Se kyllästyykin 
helposti toistoihin ja junnaavaan koulutus- 
tyyliin. Flatti on luonteeltaan ja koulutetta- 
vuudeltaan erilainen kuin labradorinnoutaja 
tai kultainen noutaja. Se kypsyy ja kehittyy 
hitaasti. 
 
Flatti on keskikokoinen, iloinen, eloisa koira, 
jolla on älykäs ilme. Voimakas olematta 
kömpelö, jalo olematta hontelo.   
 
Flatti omaa luontaiset työskentelytaipu-
mukset. Iloista ja ystävällistä luonnetta 
kuvastaa innokas hännän heilutus. 
Luonteeltaa flatti on luottavainen ja 
ystävällinen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mitä flatin kanssa voi harrastaa? 
 
Flatti on monipuolinen ja vilkas koira, 
joka rakastaa liikkumista ja myös 
tarvitsee sitä. Parhaat puolet saat 
flatistasi esille harrastamalla sen kanssa. 
Flatit ovat tarmokkaita metsästyskoiria, 
joiden päätehtäviin kuuluu ammutun 
pienriistan talteenotto metsästäjälle. 
Jäljestys (verijälki) on myös erittäin hyvä 
harrastus flatin kanssa, samoin agility, 
tottelevaisuuskoulutus, pelastus-, palve- 
lus- ja rauniokoiratoiminta sekä koira-  
näyttelyt. 
 
 
Miksi liittyä jäseneksi? 
 
Sileäkarvaiset noutajat ry:n jäsenenä  
saat etuja ja tietoa, jota et muualta voi 
saada. Liittyäksesi yhdistyksen jäseneksi 
sinun ei tarvitse omistaa sileäkarvaista 
noutajaa. Rotujärjestön jäsen saa neljä (4) 
kertaa vuodessa ilmestyvän lehden, 
Flattiviestin, jossa on juttuja rodusta ja 
rodun harrastajilta, tietoa ajankohtaisista 
ja tulevista tapahtumista, yhdistyksen 
tiedotukset, terveystietoa, koulutusohjeita 
sekä paljon muuta. Rotujärjestön jäsenet 
saavat myös etuoikeuden osallistua 
rotujärjestön järjestämiin koulutuksiin 
ja kokeisiin, sekä osallistumisoikeuden 
alueellisiin koulutuksiin kautta maan.  
Lisäksi jäsenet saavat käyttöönsä 
jalostusneuvontapalvelun ja yhdistyk-  
sen toimihenkilöt ovat aina valmiita 
auttamaan kaikenlaisissa pulma-  
tilanteissa. Mukaan lähtemällä saat 
varmasti paljon mukavia kokemuksia  
ja vauhdikasta toimintaa. 
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Alueyhteyshenkilöt
Uusimaa + Aluetoiminnan vastuuhenkilö
Nina Onufriew,  p. 041 433 1959
nina.onufriew@gmail.com
Uusimaa Noora Lavonen
p. 050 3396132, noora.lavonen@gmail.com
Varsinais-Suomi Mia Jaakola-Siimes
p. 050 3764517, mia.lehtinen@gmail.com
Varsinais-Suomi Katja Virtanen
p. 040 3569046, k_suojanen@hotmail.com
Kanta-Häme Tanja Porttikallio
p. 044 066 0664, tanja.porttikallio@gmail.com
Päijät-Häme Minna Vornanen
p. 050 5261540, minnajvornanen@gmail.com
Satakunta Maija Valtonen
p. 040 4120392, maijajokela3@gmail.com
Pirkanmaa Tarja Tuhola
vilpputuhola@yahoo.com 
Keski-Suomi Niina Parviainen
p. 040 5473493, parviainen_niina@outlook.com
Mikkeli-Pieksämäki -alue Jonna Häkkinen
p. 050 3057422, hiekkoi@hotmail.com
Etelä-Savo Anu Karhunen
p. 050 5263679, anu.karhunen79@gmail.com
Savon seutu Tarja Koistinen
p. 040 7586768, tarja.koistinen@luke.fi
Etelä-Karjala Juho Pajari
p. 041 4582812, jpajari@gmail.com
Etelä-Karjala Satu Marins
p. 0400 415515, satu.marins@hotmail.com
Pohjois-Karjala (Lieksa) Tiina-Maarit Kisonen
p. 040 5477128, tiinakisonen@gmail.com
Pohjanmaan alue Heli Pitkäjärvi
p. 040 5621529, pitkajarvi.heli@gmail.com
Kainuun alue Anne Haverinen
p. 044 3601152, kennelregalerazza@gmail.com
Oulun alue Henna Mikkonen
p. 044 5400609, hennamik@gmail.com

Aluetoiminta

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n 
aluetoiminnan tavoite on, että flat-
tiharrastajat löytävät toisensa ja että 
koulutusta ja tapahtumia olisi tarjolla 
eri puolilla maata. Alueyhteyshenkilöt 
tuntevat oman alueensa ”harrastus-
piirit” ja tarjonnan rodunomaisten 
noutajaharrastusten ja eri harrastus-
muotojen osalta. He voivat ohjata 
uuden harrastajan ottamaan yhteyttä 
oikeisiin ihmisiin. 

Koska sileäkarvainen noutaja on 
metsästyskoirarotu, on alueellisen 
toiminnan ja koulutuksen pääpaino 
rodunomaisissa lajeissa (noutajien tai-
pumus- ja metsästyskokeet, noutajien 
working test). ALuetoiminnan piiriin 
voi myös sisältyä mejää, toko- ja 
agilitykoulutuksia tai yhteislenkkejä. 
Aluetoiminnan puitteissa voidaan 
myös järjestää virallisia terveystutki-
muksia (kimppakuvaukset, silmä-/
polvitarkit).

Kullakin alueella toimitaan sen 
olosuhteiden ja resurssien mukaan 
yhteistyössä alueen muun noutajatoi-
minnan kanssa.

Ota rohkeasti yhteyttä!


