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Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Vuosi 2019 on Helsingin Seudun Mäyräkoirakerhon 51. toimintavuosi.
Helsingin Seudun Mäyräkoirakerhon tarkoitus on edistää ja tukea mäyräkoirien kasvatusta ja jalostusta niin
metsästysominaisuuksia kuin ulkomuotoakin ajatellen sekä lisätä tietoisuutta mäyräkoiraharrastuksen
monimuotoisuudesta. Tähän se pyrkii toiminta-alueellaan vuonna 2019 seuraavasti:
1. Jäsentoiminta
Kerho pyrkii aktivoimaan jäseniään ja pitämään jäseniinsä yhteyttä järjestämällä vuoden
aikana yksin tai yhdessä muiden organisaatioiden kanssa erilaisia tilaisuuksia, harjoituksia ja
koetoimintaa.
Kerhoon kuuluu n. 500 jäsentä, joista suurin osa valikoituu kerhon jäseniksi asuinpaikan
mukaan. Aktiivinen kerho houkuttelee jäseniä myös kauempaa ja saa jäsenet pysymään
kerhossa. Jäsenistä n.71 % Helsingin Kennelpiirin alueella, 23 % Uudenmaan kennelpiirin
alueella, muualla Suomessa 4% ja ulkomailla 2%.
Kerho pyrkii aktivoimaan jäseniään järjestämällä mm. ulkoilupäiviä, kimppalenkkejä,
luentoja, teemailtoja, sekä tutustumisia eri koe- ja kilpailulajeihin.
Jäsenten toiveisiin pyritään vastaamaan tekijä- ja raharesurssien puitteissa ja järjestämään
myös kaupunkikoirille kohdistettua toimintaa.
Tilaisuuksien suunnittelu- ja järjestelyvastuu on joko hallituksen nimeämillä yksittäisillä
henkilöillä tai tarkoitukseen nimetyillä toimikunnilla, joihin kuuluu aina vähintään yksi
hallituksen jäsen. Nämä henkilöt ja/tai toimikunnat esittävät hallitukselle etukäteen
suunnitelman tulevasta toiminnastaan ja raportoivat jälkikäteen toteumasta. Toimikuntiin
pyritään houkuttelemaan myös hallituksen ulkopuolisia eri lajeista kiinnostuneita jäseniä.
2. Kasvatus- ja jalostustoiminta
Kerho pyrkii tukemaan jäsenten koirien selkäkuvauksia taloudellisten resurssiensa puitteissa.
Kotisivuille päivitetään tarkemmat hakutiedot vuosittain. Kerho voi myös osallistua Suomen
Mäyräkoiraliiton järjestämien jalostustarkastusten järjestelyihin. Muuten kasvatus- ja
jalostustoimintaan liittyvissä kysymyksissä jäsenet ohjataan ottamaan yhteyttä Suomen
Mäyräkoiraliiton jalostustoimikuntaan.
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3. Koetoiminta ja harjoitukset
3.1. Luolakoirien taipumuskokeet (LUT)
LUT-kokeita pyritään järjestämään kaksi keväällä ja kaksi syksyllä sekä kolme mahdollisesti
toteutuvan leirin yhteydessä.
3.2. Metsästyskoirien jäljestämiskokeet (MEJÄ)
Kerho järjestää vuonna 2019 metsästyskoirien jäljestämiskokeita (MEJÄ) saatujen
maastolupien puitteissa. Lisäksi kerho järjestää aloittelijoitten MEJÄ-kurssin, erillisen
teoriakurssin, sekä yksittäin tai pienryhmissä MEJÄ-harjoituksia tilauksesta.
3.3. Mäyräkoirien ajokokeet (MÄAJ)
Kerho järjestää mahdollisuuksiensa mukaan kaksi MÄAJ-koetta yhdessä muiden kerhojen
kanssa. Lisäksi kerho osallistuu mäyräkoirien ajokokeen Pohjoismaiden Mestaruus kokeeseen yhtenä järjestävistä kerhoista sekä tukee kokeen järjestämistä taloudellisesti.
3.4. Mäyräkoirien ja terriereiden vesiriistakokeet (VERI)
Kerho pyrkii järjestämään tutustumispäivän lajiin sekä yksittäisiä pienryhmäharjoituksia
tilauksesta. Mikäli maastoluvat saadaan, järjestää kerho yhden VERI-kokeen. Mikäli leiri
toteutuu, järjestetään sen yhteydessä myös 1-2 VERI-koetta.
3.5. Pienoismäyräkoirien taipumuskokeet (PIKA)
Kerhon tuomarit järjestävät pienoismäyräkoirille harjoituksia ja taipumuskokeita kysynnän
mukaan tilauksesta.
3.6. Aktiviteettilajit mäyräkoirille
Uusina lajeina kerholaisten aktiivisille mäyräkoirille on viime vuosina tullut mukaan agility ja
rally-toko.
Kerho järjestää mäyräkoirien rotumestaruuskisat agilityssa yhteistyössä virallisen agilityseuran kanssa.
Kerho järjestää myös rally-tokon rotumestaruuskisat yhteistyössä muiden kanssa virallisten
kisojen yhteyteen kesällä tai syksyllä.
Kerho pyrkii keräämään agilityn ja rally-tokon Helsingin piirimestaruuskisoihin omat
mäyräkoirajoukkueet.
Kerho pyrkii järjestämään tutustumisen lajiin NoseWork, agility ja rally-toko.
Koirauinteja pyritään jatkamaan Helsingissä talvi- ja syyskaudella.
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4. Leiri
Kerho pyrkii järjestämään kesäleirin. Leirillä järjestetään tutustu-lajeihin toimintaa sekä
maastojen mukaan kokeita.

5. Näyttelytoiminta ja harjoitukset
Kerho järjestää ryhmänäyttelyn 25.5.2019 Helsingissä. Erillinen näyttelytoimikunta vastaa
näyttelyjärjestelyistä. Lisäksi järjestetään näyttelyharjoituksia ja mahdollisesti Match Show.

6. Tiedotus
Tiedottamiseen kerho käyttää vuonna 2019 Suomen Mäyräkoiraliiton Mäyräkoiramme lehteä, kerhon kotisivuja internetissä, kerhon Facebook-yhteisöä sekä tarvittaessa
erillistiedotteita. Kerho pyrkii siirtymään sähköiseen tiedotukseen kustannussyistä. Pyritään
kehittämään uusia kotisivuja edelleen myös tiedon/kerhon historian säilytyspaikkana.
Tulevien hallitusten käyttöön tallennetaan tärkeimmät dokumentit pilveen, joka helpottaa
hallitusten jäsenten vaihtoja ja työskentelyä.

7. Yhteistyö
Kerho toimii yhteistyössä muiden koira-, harrastus- ja kennelorganisaatioiden kanssa.
Erityisesti jatketaan yhteistyötä naapurikerhojen, kuten Keski-Uusimaan, Länsi-Uusimaan,
Kanta-Hämeen ja Taxklubben Sydvästin sekä metsästysseurojen ja maanomistajien kanssa.
Ystävyys-MEJÄ-ottelun Läppää vastaan järjestelyvuorossa on Helsingin Seudun
mäyräkoirakerho. Kanta-Hämeen kanssa jatketaan myös ystävyysotteluita. Kerhon jäsenet
osallistuvat Mäyräkoiraliiton toimintaan pyydettäessä, mm. Erämessuilla.
8. Talous
Kerho on tehnyt vuoden 2019 toiminnasta erillisen talousarvion. Se pyrkii kaikessa
toiminnassaan järkevään taloudellisuuteen. Erilaisten tapahtumien yms. suunnittelussa
otetaan talousasiat huomioon tekemällä niistä etukäteen hallitukselle tuotto- ja
kustannusarvio. Hallitus käsittelee myös tapahtumien taloudellisen toteuman kun
tapahtumat on järjestetty, sekä seuraa vuoden mittaan talousarvion toteutumista.

