TOIMINTASUUNNITELMA 2021
1. YLEISTÄ
Kerhon toiminta tulee rakentumaan pääpiirteissään samojen harrastusmuotojen pohjalle kuin
aikaisempinakin vuosina. Edelleen yhtenä tärkeimmistä yleisistä asioista on ak voida jäsenistöä mukaan
toimintaan ja täten pystyä jakamaan kerhon tehtäviä useammalle henkilölle. Toinen tavoite on koulu aa
kerholle lisää toimitsijoita eri koemuotoihin.
Vuoden 2021 toimintasuunnitelma on op mis nen, kerhomme hallitus toivoo, e ä Suomen korona lanne
on hallinnassa ja tapahtumat voidaan järjestää. Jos näin ei ole, siirrämme tai peruutamme tapahtumia.
2. KOE- JA HARJOITUSTOIMINTA
2.1 LUT-toiminta
Suunnitelmissa on järjestää ainakin yksi LUT-koe (4.6.2021) Keräkankareella. Lisäksi pyritään järjestämään
vähintään yksi LUT-treenikerta.
2.2 MÄAJ-toiminta
Kerholle on oste u Garmin-tutkapanta, jota lainataan jäsenille ajon harjoi elua varten. Jarmo Koskenkorva
vastaa pannan lainaamisesta. Kaudella 2021 pyritään järjestämään ainakin yksi MÄAJ-koe. Kerho myös
osallistuu muiden kerhojen kanssa ajokokeiden järjestämiseen.
2.3 MEJÄ-toiminta
Kaudella 2021 on tavoi eena tämän hetken arvion mukaan järjestää kymmenen koe a, joista kolme on
iltakoe a ja yksi valmisjälkikoe. Kerhon mestaruuskoe, Nynnen Kippo, järjestetään Lohjan kesäkuun kokeen
yhteydessä.
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Kerho aikoo myös järjestää lauspohjaisia harjoituksia. Lisäksi suunni eilla on MEJÄ-kurssi keväällä yhdessä
Veikkolan koirakerhon kanssa, suunniteltu ajankohta on 9.-10.4.2021.
Perinteises kerhon edustajat tulevat osallistumaan haasteo eluun Helsingin Seudun Mäyräkoirakerhon
kanssa, vuonna 2021 järjestysvuoro on HMSK:lla.
2.4 PIKA-toiminta
Kaudella 2021 tavoi eena on järjestää tarpeen mukaan vuoden aikana lauspohjaisia harjoituksia, kokeita
sekä PIKA-koepäivä.
2.5 VERI-toiminta
Kaudella 2021 pyritään järjestämään 3–5 VERI-koe a. Suunni eilla ovat seuraavat ajankohdat:
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2.6 Jalostustarkastukset ja luonnetes t
Aiempien vuosien tapaan, kerhon tavoi eena on järjestää kolme tai neljä luonnetes ä kesällä (17.-18.7.2021)
sekä syksyllä (2.-3.10.2021). Lisäksi pyritään järjestämään yksi jalostustarkastus.
2.7 Koulutus
Kerho pyrkii innostamaan jäsenistöään osallistumaan koetoimitsija-, palkinto- ja ylituomarikoulutuksiin, sillä
uusia toimitsijoita ja tuomareita tarvitaan kaikissa koemuodoissa. Kerho osallistuu koulutuskustannuksiin
niiden osalta, jotka ovat olleet kerhon jäseniä yli vuoden, ja edelly ää, e ä kurssille osallistunut osallistuu
kerhon vastaavan koemuodon toimintaan.
3. NÄYTTELYTOIMINTA
Kerho pyrkii järjestämään näy elyharjoituksia tarpeen mukaan. Näy elyjärjestelyjen osalta vuosi 2021 on
välivuosi. Seuraava Helsingin Kesänäy ely on 16.-17.07.2022.
4. KOKOUKSET
Kerho järjestää sääntömääräiset vuosi- ja syyskokoukset sekä hallituksen kokouksia tarpeen mukaan.
5. KERHOTAPAHTUMAT
Kerhon tavoi eena on järjestää tapahtumia eri aiheiden imoilta. Tällaisia ovat mm. kerhon yhteiset
koirakävelyt, kursseja esim. rally-tokosta, agilitysta, arkito elevaisuudesta tai noseworkista sekä
tutustumispäivä aloi eleville koiraharrastajille ja uusille jäsenille. Myös muita lajeja pyritään pitämään

ohjelmassa mahdollisuuksien mukaan.
Kerhon suunnitelmissa on järjestää Parsonrusselterrierit ry:n kanssa 4.-6.6.2021 monitoimiviikonloppu,
jolloin pidetään LUT-, VERI- sekä MEJÄ-koe e ä harjoitustoimintaa.
6. JÄSENISTÖ
Jäsenistöä pyritään saamaan ak ivisemmin mukaan kerhon toimintaan. Kullekin harrastusmuodolle nimetään
toiminnasta vastaavat henkilöt, joiden tehtävänä on muodostaa tehtävää itsenäises hoitavat jaostot.
Tarpeen mukaan jaostot voivat yhdistää toimintoja muiden alueen kerhojen kanssa.
7. TIEDOTTAMINEN
Kerhon pääasiallinen edotusväline on kerhon verkkosivusto. Jäsenille lähetetään kokouskutsun sisältävä
lyhyt edote kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi edotuksessa hyödynnetään Mäyräkoiramme-lehteä, sähköpos a
ja kerhon Facebook-sivua.
8. YHTEISTYÖ
Kerho jatkaa ja edelleen kehi ää yhteistyötä eri koira- ja metsästysseurojen kanssa.
9. TALOUS
Talousarvio erillisenä.

