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TIEDOTE HALLITUKSEN KOKOUS 3/2023 

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n hallituksen vuoden kolmas kokous pidettiin Google Meet-kokouksena torstaina 
9.3.2023.  
 
Ennen kokousta DeepScan Diagnostics tutkimusjohtaja Katja Kivinen kertoi missä mennään flattien näytteenotossa 
syöpätestin validointiin. Näytteitä tarvitaan edelleen, mutta jo tässä vaiheessa on saatu koottua minimimäärä 
näytteitä flateista. Suuri kiitos tähän mennessä näytteenottoon osallistuneille. Kokouskuulumisten lopussa 
tiivistelmäraportti syöpänäytteenotosta. 
 
Hallitus päätti kokouksessaan seuraavista asioista: 

• Vuosikokous järjestetään jalostuspäivien yhteydessä Salpausselän kennelpiirin tiloissa, 25.3.2023 klo 17.  
o Hallitus hyväksyi uuden Agility-tulokas kiertopalkinnon säännöt esitettäväksi vuosikokoukselle.  
o Hallitus hyväksyi Vuoden Agility-flatti kiertopalkinnon päivitetyt säännöt esitettäväksi vuosikokoukselle. 

• Hallitus hyväksyi esitetyt ansiomerkit järjestön aktiiveille. Ansiomerkit jaetaan vuosikokouksessa. 

• Vuosikokouksen materiaalit julkaistaan sähköisesti kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenkirjeessä ja www.flatti.net 

• Todettiin rotujärjestön jäsenmäärä, joka on 1052 henkilöä per 9.3.2023 

• Todettiin järjestön taloustilanteen olevan vakaa. 

• Hallituksen seuraava kokous järjestetään 13.4.2023 nettikokouksena  

• Muut tulevat kokouspäivät on sovittu seuraavasti: 11.5, 15.6, 17.6, 14.9, 12.10, 9.11 ja 14.12.2023. 
 
Toimikuntien kuulumiset ja muut kokouksessa käsitellyt asiat: 
 

Kesäleiri järjestetään Matkailutila Surkeenjärvellä 20.–23.7.2023. Leirin vastuuhenkilöinä toimivat Tanja Aunela, Heidi 

Vainio ja Tomi Nieminen. Kesäleirin ilmoittautumiskaavake avataan www.flatti.net. Ilmoittautuminen on auki 19.5.–

16.6.2023. Kesäleirille kartoitetaan mahdollisuutta Deep Scan Diagnostics näytteenottoon. Flattiviestissä 2/2023 lisää 

kesäleiristä. 

 

Viimevuotisen päätöksen mukaisesti tänä vuonna ei järjestetä valmennusrengasta. Sen sijaan nome toimikunta 

organisoi koulutustapahtumia eri puolille Suomea vuoden aikana. Koulutuksilla on tarkoitus tukea Flattimestaruuden 

järjestämistä. Koulutukset ovat avoimia jäsenistölle ilmoittautumisten mukaan. 

 

Toimikunnat jatkavat tulevan kauden kokeiden ja tapahtumien edistämistä tahoillaan.  

 

Kasvattajatoimikunnan järjestämä taipparikurssi tuli täyteen ennätysajassa. Hallitus pohtii mahdollisuuksia taippari- ja 

riistaantutustumispäivien organisoinnista valtakunnallisesti aluetoiminnan kautta. 

 

http://www.flatti.net/
http://www.flatti.net/
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Tapahtumat vuonna 2023: 

• 28.–29.1.2023 Flattien TOKO-viikonloppu, Kannus. Vastuuhenkilö Heidi Siipo  

• 8.3.2023 klo 18 Webinaari ’Kuumakallet ja vinkuiitat’, Tiina Mursula luennoi. Vastuuhenkilö Anne Kolsi  

• 25.3.2023 Jalostuspäivä, Lahti. Vastuuhenkilö Kirsi Nieminen   

• 25.3.2023 klo 17 Vuosikokous, Lahti. 

• 30.3.2023 klo 18:30 Virtuaalimejä – MEJÄ, Nettiluento. Vastuuhenkilö Miia Koski. 

• 15.–16.4.2023 Flattimestaruuden tukikoulutus, Karkkila     

• 6.5.2023, Flattien TOKO-mestaruus, Hämeenlinna, Vastuuhenkilö Johanna Af Hällström-Kamila   

• 6.-7.5.2023 Nuorten koirien taipumuskoekoulutus, Koria   

• 14.5.2023 Mejä-koe, Muurikkala. Vastuuhenkilö Heli Siikonen   

• 20.5.2023 Flattien erikoisnäyttely, Kouvola. Vastuuhenkilö Piia Piiparinen   

• 17.6.2023 Taipumuskoe, Raasepori. Vastuuhenkilö Anne Kolsi ja Bernadetta Stenström   

• 18.6.2023 Nome-B ALO, Raasepori. Vastuuhenkilö Anne Kolsi ja Bernadetta Stenström 

• 15.7.2023 Flattien WT-mestaruus, Mallusjoen metsästysseuran kokeen yhteydessä. 

• 20.7.2023 Mejä-koe Surkeenjärvi. Vastuuhenkilö Miia Koski   

• 20.–23.7.2023 Kesäleiri Surkeenjärvi. Leiripäällikkö Tanja Aunela 

• 29.-30.7.2023 Taipumuskoe, Koria. Vastuuhenkilö Piia Piiparinen. 

• 4.-6.8.2023 Flattimestaruus, Kisälli ja Juniorimestaruus, Aikon kartano, Viitasaari. Vastuuhenkilö Niina Parviainen 

• 26.–27.8.2023 MEJÄ-mestaruus, Surkeenjärvi. Vastuuhenkilö Mari Mamia   

• 9.-10.9.2023 Nuorten koirien katselmus, Koria. Vastuuhenkilö Marko Nikkonen 

• 28.–29.10.2023 Syystreffit, Pitkäjärven leirikeskus, Kokemäki, vastuuhenkilö Noora Lavonen 

• 28.10.2023 Syyskokous, Kokemäki 
 

 
 

Keep the positive flattitude! 
 
Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n hallitus 
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DeepScan Diagnostics kiittää kotimaisen syöpätestin validointiin osallistuneita flattejä 

Aiemmin tänä keväänä haimme vapaaehtoisia mukaan kotimaisen syöpätestin validointiin. Flatit ovat lähteneet 

mukaan mahtavalla joukolla ja haluamme kiittää kaikkia osallistuneita koiria sekä näytteenottoja muualla kuin 

pääkaupunkiseudulla järjestäneitä rotuaktiiveja.  

Olemme saaneet Helsingissä sijaitsevaan tutkimuslaboratorioomme 9.3.2023 mennessä verinäytteet 42 koirasta:  

● 17 narttua (syntyneet 2009–2020), joista 6 steriloitu 

● 25 urosta (syntyneet 2013–2022), joista 7 kastroitu 

 

Lisää näytteitä on tulossa Lahdesta, Porista, ja Raahesta. Kiinnostusta on ollut näytteenottoihin Hämeenlinnassa, 

Turussa, Imatralla ja Seinäjoella ja pyrimme järjestämään nämä kevään mittaan mahdollisuuksiemme mukaan. 

Olemme joka tapauksessa tulossa flattien erikoisnäyttelyyn Kouvolaan 20.5 keräämään näytteitä kiinnostuneilta ja 

mahdollisesti kesäleirille 20–23.7 riippuen näytteenottajien saatavuudesta.  

Mitä tapahtuu seuraavaksi? 

Olemme testanneet näytteiden kertymistä odottaessamme erilaisia menetelmiä soluvapaan DNA:n eristämiseksi ja 

analysoimiseksi ranskalaisilla biopankkinäytteillä niin, ettemme tuhlaa tuoreita näytteitä testimenetelmien 

optimointiin. Nyt kun menetelmät on optimoitu, pääsemme eristämään soluvapaan DNA:n flateiltä kerätyistä 

näytteistä ja analysoimaan tulokset. Palautamme tulokset seuraavien viikkojen kuluessa koirien omistajille.  

Odotamme, että valtaosalle koirista testi on selvästi negatiivinen (soluvapaan DNA:n määrä verinäytteessä on hyvin 

pieni (nanogrammoja millilitrassa)). Jos soluvapaan DNA:n määrä on koholla, teemme lisätestejä sen selvittämiseksi, 

mistä kudoksesta tai kudoksista DNA on lähtöisin. Tarvittaessa ehdotamme omistajalle, että otamme koirasta uuden 

testin. Jos toinen testitulos on ensimmäistä matalampi, koiralla on todennäköisesti ollut jokin ruhje, joka on ehtinyt 

parantua. Jos toinen testitulos on samalla tasolla tai korkeampi kuin ensimmäinen, pyydämme omistajaa 

keskustelemaan koiran eläinlääkärin kanssa mahdollisista jatkoselvityksistä. 

Etsimme koiria, joilla on syöpäepäily tai vahvistettu syöpädiagnoosi 

Pystymme tekemään jo saaduille verrokkinäytteille alustavat analyysit seuraavien viikkojen aikana, mutta 

algoritmimme toimii luotettavammin, jos näytejoukkoon kuuluu myös vahvistettuja syöpädiagnooseja. Jos koirallanne 

epäillään syöpää tai koiranne on juuri saanut syöpädiagnoosin ja olette valmiita osallistumaan syöpätestin validointiin, 

ottakaa yhteyttä tutkimusjohtajaamme Katja Kiviseen (050 3132384, katja@deepscandx.com). Lähetämme koiraanne 

mailto:katja@deepscandx.com
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hoitavalle eläinlääkärille tarkoitukseen sopivan veriputken ja maksamme näytteen otosta ja diagnoosin kirjaamisesta 

koituvat kulut. 

 

Miten voimme tukea flattien jalostusta? 

Keskustelimme äskettäin flattien hallituksen kanssa, miten syöpätestimme voi tukea flattien jalostusta. Kyseessähän ei 

ole perinteinen geenitesti, vaan sen hetkisen syöpätilanteen mittaava testi. Nähdäksemme testi voi tuoda esiin 

sukulinjojen välisiä eroja, mutta ennen kaikkea testi tulee antamaan suuntaviivat sen suhteen, minkäikäisenä nartut ja 

urokset kannattaa testata syövän varalta ja onko steriloinnilla tai kastroinnilla tähän vaikutusta.  

 

Milloin syöpätesti tulee markkinoille? 

Jos syöpätesti on tarpeeksi herkkä ja luotettava, että siitä on hyötyä eläinlääkäreille, pyrimme tuomaan sen 

markkinoille jo tämän vuoden lopussa. Ratkaisemme parhaillamme seuraavia haasteita: 

● Soluvapaa DNA on hyvin epästabiili molekyyli ja sen kuljetukseen vaaditaan kalliit, ihmiselle suunnitellut 

näyteputket. Kehitämme koirille paremmin soveltuvia näyteputkia, jotka säilyttävät soluvapaan DNA:n 

huoneenlämmössä 1-2 viikon ajan. 

● Biopankkinäytteillä tehtyjen kokeiden perusteella olemme varmoja, että testimme havaitsee lymfooman ja 

histiosyyttisen sarkooman, mutta näytejoukossa oli vain yksi hemangiosarkooma eikä yhtään 

osteosarkoomaa tai pahanlaatuista nisäkasvainta. Tarvitsemme syöpänäytteitä varmistuaksemme siitä, että 

testi toimii muillekin kuin yllämainituille kahdelle syövälle. 

● Tavoitteemme on tuoda markkinoille niin kohtuuhintainen syöpätesti, että omistajilla on varaa ottaa se 

riskiryhmään kuuluville koirilleen vuosittain esim. rokotuksen yhteydessä. Osa käyttämistämme 

testimenetelmistä on kuitenkin tähän päästäksemme liian kalliita ja jatkamme näiden kehitystyötä tämän 

vuoden aikana. 

 

Katja Kivinen (050 3132384, katja@deepscandx.com) vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiin ja auttaa näytteenoton 

järjestämisessä klinikoilla ja tapahtumissa.  

 

mailto:katja@deepscandx.com

