
Suomen Mäyräkoiraliitto SML – Finska Taxklubben FTK ry

Toimintasuunnitelma 2023

Pyritään edistämään puhdasrotuisten mäyräkoirien asemaa kouluttamalla ja
tuomalla tietoa jäsenistölle. Liiton toimikunnat toimivat hallituksen alaisina.

Hallitus nimittää toimikuntien puheenjohtajat ja vahvistaa toimikuntien
jäsenten nimitykset. Toimikunnat toimivat omien alojensa
asiantuntijaeliminä.

1. JÄSENASIAT
1.1. Jäsenmäärän muutos

Vuoden 2022 lopussa jäsenmäärä oli 3754.

1.2. Korostetaan kasvattajien osuutta jäsenhankinnassa. Tarjotaan
kasvattajille jäsenhankintaesitteitä sekä ostettavaksi liiton omaa
opaskirjaa “Apua, minulla on mäyräkoira” jaettavaksi pennunostajille.

1.3. Korostetaan jäsenyhdistyksen aktiivisen toiminnan merkitystä
jäsenmäärän säilyttämiseksi.

1.4. Pyritään nostamaan jäsenmäärää mm. kertomalla kasvattajille
pentuejäsenten liittämismahdollisuudesta.

2. JULKAISUTOIMINTA / JULKAISUTOIMIKUNTA
2.1. Jäsenlehti julkaistaan neljänä numerona.



numero ilmestymisaika aineiston jättöpäivä
1/2023 maaliskuu 31.1.2023
2/2023 kesäkuu 30.4.2023
3/2023 syyskuu 31.7.2023
4/2023 joulukuu 31.10.2023

2.2. Lehti lähetetään automaattisesti kaikille Suomen Mäyräkoiraliitto
SML ry:n varsinaisille jäsenille (perhejäsenet eivät saa omaa lehteä).
Toimituskuntaan ei ole tulossa muutoksia.

2.3. Apua-kansion uudistaminen ja päivittäminen kirjamaiseksi oppaaksi.
2.4. Julkaistaan Erikoiskantakirja 10 sähköisenä.

3. TIEDOTUSTOIMIKUNTA
3.1. Tiedottaja toimittaa tarvittavat kerhokirjeet jäsenyhdistyksille ja

tiedotteet liiton nettisivuille
3.2. Facebook-sivua käytetään nopeaan ajantasaisen tiedon

välittämiseen.

4. DIGITOIMIKUNTA
4.1. DIGI-toimikunnan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää liiton

www-sivuja, MäykkyNet-palvelua, jäsenrekisteripalvelua ja liiton
toimihenkilöiden käytössä olevia sähköisiä palveluita. Toimikunta
tukee liiton eri toimijoita digitalisaation edistämiseksi.

4.2. Liiton nettisivusto
Vuoden aikana (keväällä -23) julkaistaan SML:n uudistetut nettisivut.

4.3. Mäykkynet
Julkaistaan MäykkyNetissä MÄAJ- ja LUT-osiot jäsenistön käyttöön
- Järjestetään tarvittavaa koulutusta verkko-oppimista hyödyntäen
- Kerätään palautetta jatkokehitystä silmällä pitäen.
- MäykkyNettiin tulossa lisäksi geenitestitulosten tallennus ja julkaisu,
Erikoiskantakirjat sekä PIKA-tulosten tallennus ja julkaisu.

5. YLEISNEUVONTA JA PENTUVÄLITYS
5.1. Jatketaan neuvontaa sähköpostitse osoitteessa

neuvonta@mayrakoiraliitto.fi.
5.2. Jatketaan pentuvälitystä. Hallitus nimeää vastuuhenkilöt pentulistan

hoitajiksi. (pentuvalitys@mayrakoiraliitto.fi)

6. JALOSTUSTOIMINTA / JALOSTUSTOIMIKUNTA
6.1. Järjestää jalostustarkastuksen / -tarkastuksia sekä jatkaa

jalostustarkastuksien järjestämistä yhteistyössä paikalliskerhojen
kanssa.

6.2. Antaa jäsenille jalostusneuvontaa sähköpostitse sekä puhelimitse.
6.3. Ylläpitää ja päivittää selkäkuvauslistoja.
6.4. Ylläpitää ja päivittää jalostusuroslistoja.

mailto:neuvonta@mayrakoiraliitto.fi


6.5. Laatii artikkeleja lehteen ja nettisivuille kasvatuksesta sekä
terveyden edistämisestä.

6.6. Seuraa rotuun liittyviä tutkimuksia Suomessa ja maailmalla sekä
tiedottaa niistä tarpeellisin osin.

6.7. Järjestää jalostuspäivät.
6.8. Julkaisee mäyräkoirilla merkittävien geenitestien tuloksia

Mäykkynetissä.
6.9. Järjestää mahdollisuuksien mukaan näytteenottotilaisuuksia.

7. NÄYTTELYTOIMINTA / NÄYTTELYTOIMIKUNTA
7.1. Koordinoi ja neuvoo erikoisnäyttelyiden järjestämistä SML ja

paikalliskerhojen välillä sekä kehittää mäyräkoirien näyttelytoimintaa
7.2. SML-FTK ry:n pääerikoisnäyttely 11.6.2023 Leppävirralla yhteistyössä

Itä-Suomen Mäyräkoirat ry:n kanssa
7.3. Pohjoismainen erikoisnäyttely 5.8.2023 Inkoossa yhteistyössä

Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ry:n kanssa
7.4. Näyttelytoimikunta pitää yhteyttä oman Facebook-ryhmän kautta ja

kokoontuu tarvittaessa.

8. KOETOIMINTA / LUT- JA LUME – TOIMIKUNTA
8.1. Koulutus

Ylituomareiden neuvottelupäivät järjestetään vuonna 2023 yhdessä
muiden
luolakoirarotujärjestöjen kanssa. Neuvottelupäivät järjestään
tilanteen vaatiessa etänä. LUT/LUME- ylituomarikurssia ei järjestetä
vuonna 2023. Kollegio kokoontuu vuoden aikana tarpeen mukaan.
Kollegio valmistelee neuvottelupäivät ja suunnittelee tulevia
koulutuksia.

8.2. Muu toiminta
Toimikunta pitää yhteyttä sähköpostin ja WhatsApp sovelluksen
välityksellä. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa etänä. Toimikunta
toimii SML:n asiantuntijaelimenä LUT/LUME- koemuotojen osalta.
Toimikunta vastaa ja tarvittaessa päivittää SML:n internet sivuja
oman vastuualueen osalta.

9. KOETOIMINTA / VERI – TOIMIKUNTA
9.1. Rotujärjestön VERI-kollegioedustajat velvoitetaan raportoimaan sekä

pitämään yhteyttä hallitukseen ja VERI-toimikuntaan.
9.2. Annetaan tarvittaessa koulutusapua jäsenyhdistyksille.
9.3. Tiedottaminen hoidetaan jäsenlehden ja liiton nettisivujen kautta.

Tiedottamisesta vastaa VERI-toimikunta yhteistyössä hallituksen
kanssa.

9.4. Järjestetään mäyräkoirien rotumestaruus 2023, VERI-koe 8.7.2023
Tammelassa. Kokeen järjestelyistä vastaa Helsingin seudun
Mäyräkoirakerho ry.



9.5. Järjestetään luolakoirarotujen ensimmäinen, virallinen, VERI-SM-koe
27.8.2023 Kouvolassa. Koe järjestetään yhdessä Kymenlaakson
Mäyräkoirat ry:n kanssa, joka vastaa käytännön järjestelyistä.

9.6. Selvitetään kollegion kanssa ylituomareiden neuvottelupäivien
järjestämistä. Edellisen kerran neuvottelupäivät järjesti
Mäyräkoiraliitto Jan-Gunnar Rönnbladin johdolla.

10. KOETOIMINTA / MEJÄ - VAHI-TOIMIKUNTA
10.1. MEJÄ-ylituomarikollegio raportoi toiminnastaan hallitukselle

rotujärjestöjen hyväksymän toimintaohjeen mukaisesti. Hallitus
välittää raportoinnin toimikunnalle.

10.2. Toiminnasta tiedotetaan jäsenlehdessä ja liiton www-sivuilla sekä
sähköpostilla jäsenyhdistysten MEJÄ-yhdyshenkilöille.

10.3. Pidetään yhteyttä muiden rotujärjestöjen MEJÄ-toimikuntiin.
10.4. Järjestetään mäyräkoirien MEJÄ-rotumestaruuskoe. Kokeen

järjestämisvuoro vuonna 2023 on Keski-Suomen lohkolla, koska lohko
oli estynyt pitämään kokeen omalla vuorollaan 2022. Toimikunta
valvoo ja auttaa tarvittaessa kokeen järjestelyjä.

10.5. Järjestetään kaikkien rotujen välinen SM-MEJÄ mestaruuskoe
yhteistyössä Kanta-Hämeen Mäyräkoirakerho ry:n kanssa. Koe
järjestetään 16.–17.9. Lopella.

11. KOETOIMINTA / MÄAJ-TOIMIKUNTA
11.1. Hallitus nimeää toimikunnan puheenjohtajan
11.2. Toimikunta jatkaa ajoharrastuksen tunnetuksi tekemistä ja pyrkii

edistämään koetoimintaa.
11.3. Toimikunta järjestää palkintotuomarien jatkokoulutuksia.
11.4. Toimikunta järjestää ylituomareiden neuvottelupäivät.
11.5. Toimikunta on mukana MÄAJ SM 2023–kokeen järjestelyissä. Kokeen

järjestää Österbottens Taxklubben ry 11.11.23 Pietarsaaressa.
11.6. Toimikunta toimii hallituksen asiantuntijaelimenä MÄAJ-asioissa.

12. KOETOIMINTA / PIKA-TOIMIKUNTA
12.1. Toimikunnalla on tavoitteena järjestää ylituomareiden

jatkokoulutuspäivä. Kyseinen tilaisuus on tarkoitus järjestää
lähitapaamisena, mahdollisuus myös etäkokoukseen.

12.2. Toimikunta selvittää tarvetta PIKA-tuomareiden koulutukseen.
Tarvittaessa pyritään järjestämään em. koulutustilaisuus. Lisäksi PIVE
(pienoismäyräkoirien vesiriistakoe)-työryhmä aktivoituu testaamaan
ja hiomaan koemuodon sääntöjä. Tavoitteena on tuottaa
koemuodon esitys vuoden 2024 liittokokoukseen.

13. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA
13.1. Pyritään kehittämään SML-FTK ry:n sisäistä viestintää sekä viestintää

jäsenyhdistyksien suuntaan ja kehitetään yhteyksiä muihin
rotujärjestöihin.

13.2. Pyritään kehittämään nuorisotoimintaa aktiiviseksi koiraharrastuksen
parissa ja kannustetaan nuorisotoimintaa jäsenkerhojen tasolla



13.3. Tiedotetaan jäsenlehden, Facebookin ja liiton www-sivujen kautta.
13.4. Huolehditaan kevätkokouksessa jaettavien kiertopalkintojen ja

ansiomerkkien anomusten tarkistukset ja esittelyn hallitukselle.
13.5. Jatketaan yhteistyötä WUT:n ja DTK:n sekä pohjoismaisten

mäyräkoiraliittojen kanssa.
13.6. Järjestetään pohjoismainen yhteistyökokous 4.8.2023 Raaseporissa.

14. ULKOMUOTOTUOMARITOIMIKUNTA
14.1. Järjestetään koulutus laajentaville ulkomuototuomareille
14.2. Järjestetään tarvittaessa mäyräkoirien arvostelukoe
14.3. Tuomareille järjestetään tarpeen mukaan täydennyskoulutusta ja

informoidaan ajankohtaisista asioista sähköpostitse tai sosiaalisen
median ryhmissä.

15. MYYNTITUOTTEET
15.1. Hallitus nimeää vastuuhenkilöt hoitamaan liiton tuotemyyntiä.

16. JÄSENYHDISTYSTEN ERITYISTARPEET
16.1. Jokaiselle jäsenyhdistykselle nimetään hallituksesta oma primääri

yhteyshenkilö.
16.2. Hakemuksesta avustetaan ja tuetaan jäsenyhdistyksiä. Hallitus

käsittelee anomukset tapahtumaraporttia vastaan.


