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MIKKELIN SEUDUN NUUSKUT RY SUUNNITELMA 1 (3) 
 
Mikkeli 18.9.2008           /  

 
 
 
 
 
 
 

MIKKELIN SEUDUN NUUSKUT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 
 
 

1 YLEISTÄ 
 
Mikkelin Seudun Nuuskut on 3.8.1983 perustettu rekisteröity yhdistys, 
jonka kotipaikka on Mikkeli. Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään 
noutajiin liittyvää rotutietoutta ja harrastusmahdollisuuksia. Yhdistys on 
Suur-Savon Kennelpiirin ja Suomen Noutajakoirajärjestön jäsen. 
 

2 KOETOIMINTA 
 

2.1 NOME 
Toimikunta järjestää vuonna 2009: 
 

- 5.6. yhden tuomarin NOU-koe, tuomarina Raimo Huhtiniemi 
- 6.-7.6 kahden tuomarin NOME B-kokeen, ALO-, AVO- ja VOI-luokan ko-

keet, tuomareina Ari-Pekka Fontell ja Timo Väisänen. 

2.2 MEJÄ 

 
Toimikunta järjestää vuonna 2009: 
 

- kahden tuomarin ja 12 koiran kokeen Rämälässä alustavasti 11.5  
- suunnitellaan mahdollisuutta osallistua myös piirikokeen järjestämiseen 

syksyllä 2009. 
- keväällä järjestetään mejä-peruskurssi yhdistyksen jäsenille 

 2.3 Näyttely 
 
Näyttelytoimikunta järjestää 1 – 2 Match-show:ta, joista toisen Kar-
kialammella. 
 

3 KOULUTUSTOIMINTA 
 

3.1 Peruskoulutus 
 
Koulutustoimikunta järjestää peruskoulutusta viikoittain (pl kesä ja talvi-
tauot) tavoitteena opettaa noutajien omistajille taitoja, jonka avulla koi-
rasta voidaan kouluttaa sosiaalinen ja hyvin käyttäytyvä yksilö.  
Lisäksi tavoitteena on antaa valmiuksia jatkaa toimintaa rodunomai-
sessa käytännön harrastustoiminnassa esim. NOU-, NOME-, MEJÄ-, 
TOKO- ja WT-kokeissa. 
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3.2 Lajikoulutus 
 

NOME 
Toimikunta järjestää alkeiskoulutusta, jossa tavoitteena on taipumisko-
keen (NOU) suorittaminen sekä metsästyskoulutusta maastossa, ta-
voitteena metsästyskokeisiin (NOME) ja käytännön metsästykseen 
osallistuminen. 
 

MEJÄ 
Toimikunta järjestää alkeiskoulutusta, jossa tavoitteena on jäljestysko-
keeseen osallistuminen ja valmius käytännön jäljestykseen. 
 
Toimikunnat laativat osaltaan perus- ja lajikoulutuksesta tavoitteelliset 
ohjelmat. 
 

4 MUU KOULUTUS 
 
Yhdistyksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan lajikohtai-
seen koulutukseen ml. mahdollinen tuomarikoulutus. 
 

5 TIEDOTUS 
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan jäsenkirjeillä, paikallislehdissä ja liik-
keiden ilmoitustauluilla. Nettisivujen laatuun ja kiinnostavuuteen panos-
tetaan erityisesti. 
 

6 SÄÄNTÖUUDISTUS 
 
Hallitus valmistelee yhdistykselle uudet säännöt, niin että ne ovat käy-
tössä vuoden 2009 loppuun mennessä. 
 

7 MUUT TAPAHTUMAT 
 
Yhdistys järjestää toimintakauden päättäjäiset ja pikkujoulun. 
 

8 PALKITSEMISET 
 
Yhdistys palkitsee vuosittain hyvin menestyneet koirat ohjaajineen pal-
kitsemissäännön mukaisesti. 
 

9 YHTEISTYÖ 
 
Yhdistys tekee yhteistyötä Suur-Savon Kennelpiirin jälki- ja lintukoiraja-
oston kanssa koulutusasioissa. Palveluskoiratoiminnasta ja agilitystä 
kiinnostuneet ohjataan Mikkelissä toimivien seurojen yhteyteen. 
 
 
Mikkelin Seudun Nuuskut ry  
Hallitus 
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