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Hei kaikille!

Tässä jäsenkirjeessä on jaosten terveiset ja tietoa 
keväälle suunnitelluista tapahtumistamme. 

Tuoreimmat tiedot löydät Facebook-ryhmistämme ja 
nettisivuilta www.impivaaranhallit.fi. Myös kentän 
ilmoitustaululle yritetään muistaa tuoda päivitettyä 
infoa!

Terveisin
Hallitus

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

gilityjaosto Kevään  ohjatut  treeniryhmät
alkavat pian vapun jälkeen, tiistai- ja torstai-
iltaisin. Torstain alkeisryhmä on valitettavasti

jo  täynnä.  Ratatreeniryhmiin  voi  ilmoittautua
tuuraajalistalle.  Vapaatreeni-ilta,  jolloin  paikalla  aina
joku avaimen kanssa, on 22.5. alkaen perjantai klo 19
juhannukseen  asti.  Sen  jälkeen  katsotaan  miten
jatketaan loppukesä.

A

ontaktiesteet ja renkaat on jo siirretty kentälle.
A-esteen rimoitus on tarkoitus korjata kevään
aikana.  Vanha  puinen  puomi  myydään

tarjousten  perusteella.  Se  on  noin  8  vuotta  sitten
hankittu, toinen ylösmeno on viime kesänä korvattu
uudella, toinen on hieman huonompi.

K
M-kisat  järjestetään  tänä  vuonna  13.-15.6.
Oulussa  asti.  Saammeko  sinne  mistään
kokoluokasta  joukkuetta?  JoukkuekisaanS

pääsee  ilman  tulosvaatimuksia.  Jos  koirasi  on  3-
luokassa ja virallinen lisenssi löytyy, se riittää (myös
muun seuran käy, jos heiltä saa luvan).

ysy  tietoa  treeniryhmistä,  muista  lähiseudun
agilityalkeiskurssien  järjestäjistä,  SM-kisoista,
mahdollisuudesta  saada  kontin  avain  tai

muusta  agilitytoiminnasta Katilta,  impivaaranhallit  ät
gmail.com

K

äyttelyjaosto Tule  mukaan  tekemään
mätsäriä  18.5.  llmoittautuminen   alkaa
16:30 ja kehät klo 18:00. Ilmoittautumisen

lisäksi  apua  tarvitaan  esim.  kanttiiniin  (myös
leipomuksia!),  liikenteenohjaukseen  ja  kehä-
sihteerin hommiin. Kentällä pidetään 11.5. klo 18
talkooväen kokoontuminen. Liisa ottaa talkooväen
tietoja  vastaan  osoitteessa  lukeriemu  ät
gmail.com tai  Facebookissa.  Myös  pokaali-  ja
ruusukelahjoituksia  otetaan  taas  mielellään
vastaan!

N

alveluskoirajaosto Hallikausi  on
päättynyt,  ja  tottelevaisuustreenit  siirtyneet
Kiljavan  kentälle,  tuttuun  tapaan  tiistaisin  ja

lauantaisin.
P
Talvella tuli  jonkun verran palautetta vapaavuorojen
käyttötavoista niin suojelu-  kuin tottistreeneissä.  Eli
muistetaan  kaikki  että  vapaavuoroja  ei  voi  varata
oman,  mahdollisesti  isonkin,  treeniporukan käyttöön
missään treeneissä.  Vaan kaikille paikalle saapuvilla
pitää  olla  mahdollisuus  treenata  vuorotellen. 
Sopu  sijaa  antaa,  meillä  on  hyvä  iso  kenttä  jonne
sopii  useampikin  koirakko  samaan  aikaan.

---jatkuu

http://www.impivaaranhallit.fi/


Palveluskoirajaos jatkuu...

Kokeita  on  anottu  kesälle  runsaasti,  ja  tekijöitä
tarvitaan.  Ilmoittautua  voi  allaluetelluille  henkilöille
kokeenmukaisesti. 

Muistetaan  myös  "herrasmiessopimus",  että  jos
omissa  kokeissa  kilpailee,  tulee  myös  vastaavasti
töihin  kahteen  kokeeseen.  Näin  saadaan  homma
sujumaan yhtä hyvin kuin tähänkin asti

Oikein hyviä treenejä ja koekautta kaikille!

Heidi Helin, yhdistysposti ät kolumbus.fi
---------------------------------------------

Tiistai 2.6 klo:17 Hakukoe kaikki luokat, 10 koiraa 
Tuomari: Marja Hurme 
Koetoimitsija: Tanja Kiriloff ilm. 19.5 klo:18-20 
p.040-7721502 
Ratamestari: Wilhelmiina Kallio
----------------------------------------------
Tiistai 9.6 klo:17 Jälki 1, 6 koiraa 
Tuomari: Marja Hurme 
Koetoimitsija: Paula Nupponen 
Ratamestari: Anne Parkkinen 
Ilm. 26.5. klo:15-17 p. 050-514 4906
----------------------------------------------
Tiistai 7.7 klo:17 Haku kaikki luokat, 6 koiraa 
Tuomari: Heidi Helin
Koetoimitsija: Tia Landin ilm. 23.6 klo:18-20 
p. 041-490 2558.
Ratamestari: Leena Luukkanen
----------------------------------------------
Perjantai 10.7 klo:17 Jälki 1-2 max.2  2-luokkaan 
Tuomari: Maikku Mönkkönen 
Koetoimitsija: Tia Landin  
ilm. 26.6 klo:18-20  p. 041-490 2558.
Ratamestari: Eija Majuri
----------------------------------------------------------
Tiistai 25.8 klo:17 EK 1, 4 koirakkoa
Tuomari: Maikku Mönkkönen
Koetoimitsija: Paula Nupponen 
Ratamestari: Maarit Saarto 
Ilm. 11.8 klo:17-18  p.0400-305800 
----------------------------------------------
Lauantai 12.9 klo:10 Jälki 1-3, 6 koiraa, 2 per luokka 
Tuomari: Martina Matikainen
Koetoimitsija: Wilhelmiina Kallio  
ilm. 27.8 klo:17-18   p. 044-3633258
Ratamestari: Terhi  Laaja 

elastuskoirajaosto Pelastuskoirapuolen
vuosi  on  alkanut  aktiivisesti.  Kokeisiin
tähtäävien  tottis/kettisryhmä  ke  18.00-19.30

ja  aloittelevien  harjoitukset  la  17.00-18.30  kentällä,
ovat  saaneet  hyvän  vastaanoton.  Lisäksi  pyörii
muutama  maastoryhmä.  Mukaan  mahtuu  edelleen
uusia  Vapaaehtoisen  pelastuspalvelun  toiminnasta
kiinnostuneita.  Haasta  itseäsi  koirankoulutuksen
lisäksi!

P

nnen  kesää  järjestetään  vielä  Orientaatio
hakuun –alkeiskurssi  aivan  aloitteleville
hausta kiinnostuneille  (su 3.,10.,  24.  ja 31.5.

klo 17.00-n.19.30) Vetäjänä Leea Saarela, joka on
E
harrastanut hakua 19 vuotta. Kurssin hinta 50e 
ryhmäläinen, 80e muut. Kurssille otetaan 6 koiraa 
ohjaajineen.

Kaikille löytyy jaostossamme toimintaa ja yhteistyöllä 
pääsemme pitkälle. Tällä hetkellä Impivaaran Hallien 
Hälytysryhmässä on 5 henkilöä. Yksi koirakko on 
menossa viranomaistestiin.

Ota rohkeasti yhteyttä leea.saarela ät elisanet.fi, 
0400 594 052 (klo 8-18 parhaiten tavoitettavissa).

oko  ja  rallytokojaosto TOKO-jaoksen
vetäjä:  Sannamari  Nousiainen.  Yhteydenotot:
sannis.nousiainen ät gmail.comT
leinen tottelevaisuuskoulutus on torstai-iltaisin
Kiljavan  kentällämme.  Klo  19-19.30
perustottelevaisuusryhmä  ja  klo  19.30-20

aloittelijoiden  ryhmä.  Vaihtuvat  teemat  löydät
kotisivuiltamme. Huom poikkeukset:

Y
30.4. VAPPU> ei ohjattua koulutusta
14.5. helatorstai> ei ohjattua koulutusta



iimeinen  kevään  ohjattu  koulutuspäivä  on
28.5.2015 (vko22) ja koulutus alkaa uudelleen
20.8.2015  (vko  34).  Syksylle  on  suunnitteilla

myös  kurssimuotoinen  koulutus  koirakoille,  jotka
tähtäävät  tokon  alokasluokan  kokeeseen  tai  jo
kisaavat alo-luokassa.

V
M-tokokisat  ovat  Tampereella  6.-7.6.,
joukkuetta ei vielä ole. Joukkueessa on kolme
koirakkoa, ja siihen tarvitaan ylempiin luokkiin

vähintään 1 koirakko ja alempiin luokkiin vähintään 2,
enintään 3 koirakkoa.

S

apahtumat Muistathan  seurata
nettisivujemme  tapahtumakalenteria.  Sieltä
löytyvät mm. T

 Koirien  ensiapuluento  28.4.,  (mainos
liitteenä, ilmoittautua voi vielä!)

 Kentän kevättalkoot 6.5. klo 18 alkaen. Ota
mukaan  työhanskat  ja  välineitä  pienten
puuntaimien raivaamista varten.

 Match show:n valmistautumisilta 11.5. ja 
 Match show 18.5. (mainos liitteenä). 

Talkooväeksi voi ilmoittautua Liisalle, 
lukeriemu ät gmail.com

 Match show:n järjestämme myös syksyllä, 
31.10. Klaukkalan City-Marketissa.

Kalenteriin lisätään myös Imphan järjestämät kokeet
ja  kisat  sitä  mukaa  kun  niiden  päivämäärät
varmistuvat, joten tiedät milloin kentällä tapahtuu!

http://www.impivaaranhallit.fi/kalenteri/

