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TIEDOTE HALLITUKSEN KOKOUS 4/2020

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n hallituksen vuoden toinen kokous pidettiin Skype-kokouksena torstaina
16.4.2020
Hallitus päätti kokouksessaan seuraavista asioista:
 Edellisen kokouksen jälkeen hallitus on tehnyt sähköisesti päätöksen perua kaikki rotujärjestön
tapahtumat 31.5.2020 saakka koronavirus epidemian vuoksi. Päätöksestä on tiedotettu jäsenistöä
erikseen uutiskirjeellä, nettisivuilla www.flatti.net, sekä rotujärjestön fB-sivuilla
 Koska vuosikokousta ei koronavirus epidemian takia asetettujen rajoitteiden vuoksi voitu järjestää, ei
myöskään sileäkarvaisten noutajien jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO) ja perinnöllisten vikojen ja
sairauksien vastustusohjelmaa (PEVISA) voitu esittää vuosikokoukselle hyväksyttäväksi. Tämän vuoksi
hallitus teki päätöksen anoa JTO:lle ja PEVISA:lle vuoden jatkoaikaa Suomen Kennelliitosta.
 JTO ja PEVISA tuodaan uudestaan jäsenistön hyväksyttäväksi syksyllä vuosi- ja syyskokoukseen.
 Syyskokous ja siirretty vuosikokous päätettiin järjestää syystreffien yhteydessä 24.10.2020 Tuorlan
majatalossa Kaarinassa.
 Päätettiin perua tai siirtää järjestön tapahtumat 31.7.2020 asti edelleen jatkuvan koronavirusepidemian
takia (lue erillinen tiedote kokouskuulumisten lopusta, sekä www.flatti.net ja rotujärjestön FB-sivut)
o MEJÄ koe Mäntsälässä 7.6.2020 – PERUTAAN
o Kesäleirin MEJÄ koe Jyväskylässä 9.7.2020 – PERUTAAN
o Kesäleirin rally-toko Jyväskylässä 10.7.2020 – PERUTAAN
o Jalostustarkastus kesäleirillä 10.7.2020 Jyväskylä – PERUTAAN
o PERUTAAN Järjestön perinteinen kesäleiri vuodelta 2020 (lue erillinen tiedote)
o SIIRRETÄÄN erikoisnäyttely järjestettäväksi 27.9.2020 Hämeenlinnassa, kauppakeskus Tuulosen
parkkihallissa
 Todettiin järjestön jäsenmäärä, joka on 840 per 16.4.2020
 Hallituksen seuraava kokous järjestetään 12.5.2020 nettikokouksena. Kevätkauden viimeinen kokous
pidetään 17.6.2020.
Toimikuntien kuulumiset ja muut kokouksessa käsitellyt asiat:






Aluetoiminnan virkistämistä lyhyen aikavälin tapahtumilla ja selkeämpää näkyvyyttä kasvattajille viedään
eteenpäin. Uusia alueyhteyshenkilöitä on aloittanut Mikkelin seudulla (Jonna Häkkinen) ja Uudellamaalla (Tina
Hietala).
TOKO mestaruudelle on sovittu uusi päivä, 10.10.2020. Mestaruus järjestetään Asikkalassa.
Rotujärjestön FB-sivuilla julkaistaan kevään ja kesän aikana sähköisiä koulutuksia ja tapahtumia eri lajeista
TOKOsta ja Rally-tokosta julkaistaan somessa kyselytunnit.
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Tapahtumat vuonna 2020:
 MEJÄ -mestaruus 2.8.2020 Mäntsälässä. Vastuuhenkilö Mari Mamia.
 WT-koe Lieksa 1.-2.8.2020. Vastuuhenkilö Tiina-Maarit Kisonen.
 Flattikisälli 8-9.8.2020 Ylivieskassa. Vastuuhenkilö Marko Mikkilä.
 Flattimestaruus ja Juniorimestaruus 15–16.8.2020 Joensuussa. Vastuuhenkilö Ramin Miraftabi.
 Taipumuskoe 30.8 Korialla. Vastuuhenkilö Piia Piiparinen.
 Erikoisnäyttely 27.9.2020, Hämeenlinna. Vastuu näyttelytoimikunta.
 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 ja PEVISA
 TOKO koulutus ja -koe 20–22.11.2020 Kannuksessa. Vastuuhenkilönä Pipa Pärssinen.
Edellä mainittujen lisäksi järjestön toimikunnat ovat suunnitelleet muita tapahtumia ja koulutuksia, joista
tiedotetaan erikseen rotujärjestön tiedotuskanavilla facebookissa ja nettisivuilla www.flatti.net, sekä
jäsenjulkaisu Flattiviestissä.
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TIEDOTE!
FLATTIEN KESÄLEIRI 2020 ON PERUTTU – KORVAAVAA TOIMINTAA SUUNNITELLAAN
Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n hallitus on kesäleirityöryhmän esityksestä päätynyt perumaan järjestön
vuosittaisen kesäleirin ja sinne anotut viralliset kokeet. Kesäleiri oli tarkoitus järjestää 9.-12.7.2020 jo
perinteiseksi muodostuneessa paikassaan, idyllisellä Surkeenjärven matkailutilalla Jyväskylässä.
Kesäleiri on kuulunut toimintakalenteriimme koko järjestön olemassaolon ajan. Siksi hallitus punnitsi useita eri
mahdollisuuksia ja kuuli asiantuntijoita ennen päätöksen tekoa. Lopulta päädyimme kuitenkin raskain mielin
ratkaisuun, jossa etenemme tässä haastavassa tilanteessa turvallisuus edellä.


COVID-19 vuoksi maailman tilanne on tällä hetkellä hyvin epävarma eikä viruksen käyttäytymistä voida
tarkasti ennustaa.



Haluamme rotujärjestönä toimia haastavassa tilanteessa vastuullisesti. Kesäleirille osallistuu noin 100
henkilöä eri puolelta Suomea, tämä aiheuttaisi jäsenillemme ja heidän läheisilleen kohonneen
altistumis- sekä tartuntariskin.



Kennelliitto on perunut tapahtumansa 31.7. saakka. Myös muut noutajien rotujärjestöt ovat peruneet
kesäleirinsä.

Kesäleirin peruunnuttua päätimme tänä vuonna piristää aluetoimintaa nopean aikavälin ”pop-up” tapahtumilla
kokoontumisrajoitusten purkautuessa, toivoaksemme loppukesästä. Alueellisen toiminnan järjestäminen
mukautuu helpommin toteutettavaksi, pienemmän ihmisjoukon tapaamiseksi.
Syystreffien osalta olemme aloittaneet suunnittelun syystreffien vahvistamisen merkittävästi laajemmalla
koulutustarjonnalla.
Lisäksi on päätetty luoda vaihtoehtoisia harrastusmenetelmiä jäsenille jäsenmaksun vastineeksi. Tarjolla tulee
olemaan virtuaalisia harrastusklinikoita, treenivinkkejä ja -videoita sekä leikkimielisiä kilpailuja.
Kesäleiriä korvaavista tapahtumista ja vaihtoehtoisista harrastusmenetelmistä tiedotetaan kesäleirin Facebookryhmässä ja nämä jaetaan myös järjestön Facebook-sivulla. Tavoite on tarjota jäsenistölle virtuaalista sisältöä eri
muodoissaan viikoittain läpi koko kesä- ja heinäkuun.
Uskomme vahvasti, että elokuun tapahtumat pääsemme jo järjestämään normaalisti, tällä välin
Keep the positive Flattitude!

