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TIEDOTE HALLITUKSEN KOKOUS 7/2020

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n hallituksen vuoden seitsemäs kokous pidettiin tiistaina 11.8.2020.
Kokous järjestettiin Skype-kokouksena.
Hallitus päätti kokouksessaan seuraavista asioista:
 Erikoisnäyttely vuodelta 2020 päätettiin perua. Katso erillinen tiedote kokouskuulumisten lopusta.
 Johtuen laajamittaisesta kokeiden ja näyttelyiden peruuntumisesta, sekä erilaisista tapahtumien
rajoittamisista vuoden 2020 aikana, rotujärjestön hallitus päätti, ettei vuodelta 2020 jaeta järjestön
kiertopalkintoja. Seuraavan kerran kiertopalkinnot jaetaan vuonna 2022, vuoden 2021 koe- ja
näyttelymenestyksen perusteella.
 Todettiin järjestön taloudellinen tilanne, joka on vakaa.
 Hallituksen syksyn kokousajat ovat: maanantai 14.9.2020, tiistai 13.10.2020, maanantai 2.11.2020,
tiistai 8.12.2020. Kokoukset järjestetään Skype kokouksina.
 Järjestön vuosikokous on lauantaina 24.10.2020, Tuorlan majatalo, Kaarina
 Järjestön syyskokous on lauantaina 24.10.2020, Tuorlan majatalo, Kaarina
Toimikuntien kuulumiset ja muut kokouksissa käsitellyt asiat:
ALUETOIMINTA:
 Aluetoiminnan yhteyshenkilöiden seuraava kokous on sovittu syyskuuksi.
NOME:
 Koronatilanteen vuoksi Norja on ilmoittanut peruvansa Flattien PM kokeen tältä vuodelta.
 Flatti-Kisälli 8.-9.8. tapahtuma oli kokonaisuutena erittäin onnistunut.
Flatti-Kisälli on skn Celtair Prunaprismia, joka voitti myös näyttelyosuuden. Omistajat Senni ja Kari
Husso, ohjaaja Kari Husso. Toiseksi sijoittui skn Palokallion Valkyria, joka oli koeosuuden paras flatti,
omistaja ja ohjaaja Noora Saarikko. Kolmanneksi sijoittui sku Allikon Virkkunen, joka palkittiin myös
kokeen parhaasta hakutyöstä Iran Maljalla. Omistaja Homenokka Ky, ohjaaja Raija Gärding. Kaikki em.
sijoittuneet saivat ALO1-tuloksen. Kokeeseen osallistui 21 flattia, näistä tuloksen sai 11 koiraa.
 Noutajien taipumuskokeen toinen kyselytunti siirrettiin pidettäväksi keväällä 2021
 Toimikunta on julkaissut 10.–12.7. Facebookissa koulutusvideot. Teemana: mikä muuttuu siirryttäessä
taipumuskokeesta alokasluokkaan.
 Toimikunta pyrkii järjestämään enemmän paikkoja NOU-kokeisiin vuonna 2021.
 Vuoden 2021 kokeita kartoitetaan parhaillaan. Flatti- ja Juniorimestaruus 2021 järjestetään
Pudasjärvellä 14.–15.8.2021. Flatti-Kisällille ei ole vielä järjestäjää.
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Suunnitelmat ”Flattien valmennusrengas 2021” ovat edenneet. Lisätietoa valmennusrenkaasta
julkaistaan Flattiviestissä 3/2020.
 Noutajarotujärjestöjen yhteistyötoimikunnan seuraava kokous järjestetään 7.9.
MEJÄ:
 MEJÄ-mestaruus 2.8. onnistui suunnitellusti. Flattien MEJÄ Mestari 2020 on skn Flatts Happy Lovergirl,
omistaja Markku Kastepohja ja Virpi Peltonen, ohjaaja Markku Kastepohja. Avoimen luokan paras,
Hirvipää 2020 on skn Biehkan Clynelish omistaja Tina Hietala ja Jani Virtanen, ohjaaja Tina Hietala.
 MEJÄ Mestaruus 2021 on sovittu järjestettäväksi 29.8.2021 Muurikkalassa.
 Toimikunta on julkaissut MEJÄ-opetusvideoita järjestön facebookissa 24.7.2020
JALOSTUS:
 Pohjoismaiden jalostustoimikuntien puheenjohtajat ovat kokoontuneet Teamsin välityksellä.
Yhteispohjoismaista kokoontumista suunnitellaan järjestettäväksi korona pandemian laannuttua.
 Jalostustiedusteluja on tehty paljon ja kasvattajat ovat hyödyntäneet jalostustoimikunnan antamaa
tukea. Flattipentueita on syntynyt paljon koronavuodesta huolimatta normaalivuotta enemmän.
 JTO (Jalostuksen tavoiteohjelma) esitellään syyskokoukselle.
NÄYTTELY:
 Erikoisnäyttely 27.9.2020 on peruttu. Katso erillinen tiedote kokouskuulumisten lopusta.
 Erikoisnäyttely 2021 järjestetään Hollolassa, Messilässä 12.6.2021.
ULKOMUOTOTUOMARIT:
 Ulkomuototuomareiden koulutusta on päästy järjestämään. Näyttelyiden peruuntuminen hankaloittaa
tuomariharjoitteluiden tekemistä.
HARRASTUSLAJIT:
 Toimikunta on kesän aikana julkaissut järjeston facebookissa videoita BH-kokeesta ja PK-jäljestä, sekä
vesityöstä. VEPEstä on julkaistu kuvia ja blogikirjoitus. Lisäksi toimikunta järjesti virtuaalisen TOKOkokeen järjestön fb:ssa.
 TOKO ja Rallytoko -livet tulossa Facebookiin syksyllä.
TULEVAISUUSTYÖRYHMÄ:
 Työryhmä on hahmotellut tiekarttaa strategisten toimenpiteiden osalta tuleville vuosille.
 Pentuopasta edistetään silmälläpitäen kasvattamisen teemavuotta.
Tapahtumat vuonna 2020:
 Flattimestaruus ja Juniorimestaruus 15–16.8.2020, Joensuussa. Vastuuhenkilö Ramin Miraftabi.
 Flattien WT-mestaruus 29.8.2020, Seinäjoella, yhteistyössä Lakeuden Noutajien kanssa.
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Yhteyshenkilö Heli Pitkäjärvi.
Taipumuskoe 30.8.2020 Korialla. Vastuuhenkilö Piia Piiparinen.
Erikoisnäyttely 27.9.2020, Hämeenlinna. Vastuu näyttelytoimikunta. Tapahtuma on peruttu.
TOKO-mestaruus 10.10.2020 Asikkala, vastuuhenkilö Pipa Pärssinen
TOKO- treenipäivä 11.10.2020 Asikkala, vastuuhenkilö Miia Mäkijouppila
Syystreffit 24.–25.10.2020 Tuorlan majatalo, Kaarina. Vastuuhenkilöt Emmi Kiviluoma ja Nina Leino
Vuosikokous ja Syyskokous 24.10.2020 klo 18, Tuorlan majatalo. Vastuuhenkilö Mari Mamia
o Sileäkarvaisten noutajien JTO (Jalostuksen tavoiteohjelma) ja PEVISA (PErinnölliset VIat ja
SAiraudet)
TOKO koulutus ja koe 20–22.11.2020 Kannuksessa. Vastuuhenkilönä Pipa Pärssinen.

Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi järjestön toimikunnat ovat suunnitelleet muita tapahtumia ja
koulutuksia, joista tiedotetaan erikseen rotujärjestön tiedostuskanavilla facebookissa ja nettisivuilla
www.flatti.net, sekä jäsenjulkaisu Flattiviestissä.

Keep the positive Flattitude!
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TIEDOTE - Sileäkarvaisten noutajien erikoisnäyttely vuodelta 2020 perutaan
Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n hallitus on elokuun kokouksessaan päättänyt perua vuoden 2020
erikoisnäyttelyn. Päätös tehtiin Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n näyttelytoimikunnan ehdotuksen
mukaisesti. Sileäkarvaisten noutajien erikoisnäyttely oli tarkoitus järjestää sunnuntaina 27.9.2020
Hämeenlinnan Tuulosessa. Korona pandemian toinen aalto ja sen mukanaan tuomat epävarmuudet, sekä
yleisötilaisuuksiin liittyvät erityisjärjestelyt olivat painavimmat syyt näyttelytoimikunnan ehdotuksessa.
Kaikessa toiminnassaan Suomen sileäkarvaiset noutajat ry haluaa toimia avoimesti ja vastuullisesti.
Erikoisnäyttelyn järjestäjinä haluamme turvata näytteilleasettajien, tuomareiden, kehäsihteerien,
yhteistyökumppaneiden sekä talkoilijoiden turvallisuuden. Suunnitellussa näyttelypaikassa, kauppakeskus
Tuulosen parkkihallissa, turvallisuusmääräyksiä ja –ohjeita ei voida toteuttaa riittävällä tasolla. Emme pysty
takaamaan kaikkien osapuolten turvallisuutta sisänäyttelyssä, jossa ei voi varmistaa riittäviä turvavälejä tai
fasiliteetteja käsihygienian noudattamiseen. Emme myöskään halua rajata näytteilleasettajia tai yleisöä
pois erikoisnäyttelystämme.
Vaikka päätös näyttelyn perumisesta oli hallitukselle vaikea, oli se kaikki realiteetit huomioiden
yksiselitteinen. Erikoisnäyttelyyn kuuluvat lämmin tunnelma ja yhdessä olo, yleisö, tervehtiminen ja
kättelyt, onnittelut ja halaukset. Näitä ei tänä vuonna olisi voinut Korona pandemian vuoksi toteuttaa.
Seuraavan kerran sileäkarvaisten noutajien erikoisnäyttely järjestetään Hollolassa lauantaina 12.6.2021.
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Lisätiedot ja tiedustelut:
Piia Piiparinen
näyttelytoimikunnan puheenjohtaja
Suomen sileäkarvaiset noutajat ry
nayttely@flatti.net
puh. 040 831 4848
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rotujärjestön puheenjohtaja
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puheenjohtaja@flatti.net

