
 

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 
1. Yleistä 
Vuosi 2017 tulee olemaan Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ry:n 20v juhlavuosi. Vuoden teema ja            
johtava ajatus on “Juhlimme työn merkeissä”. Toiminta tulee rakentumaan pääpiirteissään samojen           
harrastusmuotojen pohjalle kuin aikaisempinakin vuosina, juhlavuotta juhlistetaan mm erikoisen         
hyvillä palkinnoilla koevuoden aikana. sekä osallistujia muistetaan ylipäätään enemmän juhlavuoden          
teematuotteilla.   
 
Edelleen yhtenä tärkeimmistä yleisistä asioista on aktivoida jäsenistöä mukaan toimintaan ja täten pystyä             
jakamaan kerhon tehtäviä useammalle henkilölle. Toinen tavoite on kouluttaa kerholle lisää toimitsijoita eri             
koemuotoihin. 
  
2. Koe- ja harjoitustoiminta 
2.1 LUT -toiminta 

Pyritään järjestämään LUT koe. Hanna Taka-Sihvola on aktivoinut kerhon LUT toimintaa 
ansiokkaasti. Pyritään myös järjestämään ainakin yksi LUT - treenikerta.  

2.2 MÄAJ- toiminta 
Kerholle on ostettu Garmin tutkapanta jota lainataan jäsenille ajon treenaamista varten. Jarmo            
Koskenkorva vastaa pannan lainaamisesta. Pyritään järjestämään ainakin yksi MÄAJ- koe. Kerho           
myös osallistuu muiden kerhojen kanssa ajokokeiden järjestämiseen.  
 

2.3 MEJÄ- toiminta 
Kaudella 2017 pyritään järjestämään kuusi koetta. Lohjalla 14.5.2017, Liesjärvellä 11.6.2017,          
Vihtijärvellä 2.7.2017 sekä Lohjalla 9.7., 10.9 ja 30.9.2017. Kerhon mestaruuskoe (Nynnen Kippo)            
järjestetään 9.7.2017. Pyritään myös järjestämään tilauspohjaisia harjoituksia. Kerhon edustajat         
osallistuvat haasteotteluun Helsingin Seudun Mäyräkoirakerhon kanssa, vuonna 2017 järjestysvuoro         
on Helsingin Seudun Mäyräkoirakerholla. Läpän ollessa järjestysvuorossa, haasteottelu on perinteisesti          
järjestetty kesäkuun kokeen yhteydessä Liesjärvellä. 

 
2.4 PIKA - toiminta 

Pyritään järjestämään tarpeen mukaan keväällä tutustumistilaisuus, tilauspohjaisia harjoituksia sekä 
“PIKA- koeviikonloppu”.  

 
2.5 VERI - toiminta 

Pyritään järjestämään VERI-koe mahdollisuuksien mukaan.  
 
 
2.6 Jalostustarkastukset ja luonnetestit 

Pyritään järjestämään yhteensä neljä luonnetestiä, kaksi kesällä ja kaksi syksyllä, sekä yksi 



 

jalostustarkastus. 
 
2.7 Koulutus  

Pyritään innostamaan jäsenistöä osallistumaan koetoimitsija-, palkinto- ja ylituomarikoulutuksiin, sillä         
uusia toimitsijoita ja tuomareita tarvitaan kaikissa koemuodoissa. Läppä osallistuu         
koulutuskustannuksiin ja edellyttää että kurssille osallistunut osallistuu Läpän vastaavan koemuodon          
toimintaan.  

 
3. Näyttelytoiminta 
Pyritään järjestämään näyttelyharjoituksia keväällä ja syksyllä 3-4 kertaa tai tarpeen mukaan.  
Muuten näyttelytoiminnassa on välivuosi.  
 
4. Kokoukset 
Läppä järjestää sääntömääräiset vuosi- ja syyskokoukset sekä hallituksen kokouksia tarpeen 
mukaan.  
 
5. Kerhotapahtumat 
Läppä pyrkii järjestämään kaksi kerhoiltaa eri aiheiden tiimoilta, kerhon yhteisiä koirakävelyjä,           
rallytokokurssin, agilitykurssin sekä tutustumispäivän aloitteleville koiraharrastajille. Myös muita lajeja         
pyritään pitämään ohjelmassa mahdollisuuksien mukaan.  
Kerhon 20v juhlavuoden kunniaksi pyritään järjestämään jäsenistölle leiriviikonloppu elokuussa 2017.          
Viikonlopun aikana on tarkoitus tarjota mahdollisuus eri lajien treenaamiseen ja pyritään järjestämään myös             
kokeita eri lajeissa mahdollisuuksien mukaan.  
 
6. Jäsenistö 
Jäsenistöä pyritään saamaan aktiivisemmin mukaan kerhon toimintaan. Kullekin harrastusmuodolle nimetään          
toiminnasta vastaavat henkilöt, joiden tehtävänä on muodostaa tehtävää itsenäisesti hoitavat jaostot. Tarpeen            
mukaan jaostot voivat yhdistää toimintoja muiden alueen kerhojen kanssa.  
 
7. Tiedottaminen 
Kerhon pääasiallinen tiedotusväline on kerhon www- sivusto. Jäsenille lähetetään kokouskutsun sisältävä           
lyhyt tiedote kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi tiedotuksessa hyödynnetään Mäyräkoiramme- lehteä, sähköpostia           
ja Facebook:a. 
 
8. Yhteistyö 
Jatketaan ja edelleen kehitetään yhteistyötä eri koiraseurojen ja metsästysseurojen kanssa.  
 
9. Talous 
Talousarvio erillisenä 


