
                     

Yleinen toimintasuunnitelma v. 2016

Impivaaran Hallit ry täyttää 40 vuotta. Juhlavuotta voidaan juhlistaa esimerkiksi 
Järvenpään kaikkien rotujen näyttelyssä ja omissa tapahtumissa pitkin vuotta.

Kentän, tarvikkeiden ja parakkien kuntoa pidetään yllä säännöllisesti siivoamalla.

Koulutusta ja kursseja järjestetään jäsenistön toiveiden mukaan.

Eri lajien koulutukset kentällämme jatkuvat normaaliin tapaan.

Jaostojen toimintasuunnitelmista nähtävissä yksilöidyt suunnitelmat.

------------------------------------------

AGILITYJAOS

Tavoitteena on järjestää  koulutusta, joka mahdollistaa harrastajille kehittymisen alkeista 
kisavalmiiksi, ja halutessaan kilpailemaan epävirallisissa ja virallisissa kisoissa Impivaaran Halleja
edustaen. 
 
Keväällä katsastetaan esteiden tilanne, hankintalistalla mahdollisesti uusi A-este ja pujottelu. 
Osallistutaan talkoisiin ja yhteisiin tapahtumiin, pyritään järjestämään epäviralliset agilitykisat 
keväällä ja/tai syksyllä. Talveksi hankitaan tarpeen mukaan joko vapaatreenejä tai ohjattuja 
hallitreenivuoroja.

Kati Nieminen
Impivaaran Hallit ry:n agilityjaoksen puolesta

 
TOKO-JAOKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Toko-jaoksen koulutukset jaetaan edelleen kevät- ja syyskauteen. Kevätkausi on 14.1. - 
19.5.2016 ja syyskausi 18.8. -8.12.2016.  Mahdollisista juhlapyhien vaikutuksista 
koulutuskertoihin ilmoitetaan yhdistyksen kotisivuilla ja facebookissa sekä kentällä. 

Non-stop – tyyppiset tottelevaisuuskoulutukset jatkuvat edelleen torstaisin klo. 19.00 -20.00 siten,
 klo. 19.00 -19.30 ns. toko –ryhmä Tarkoitettu perustaidot hallitseville 

koirakoille
 klo. 19.30 -20.00 arkitottelevaisuusryhmä aloittelijoille. 

Ryhmänimimuutos on otettu käyttöön syksyllä 2015. Lisäksi jäsenille pyritään markkinoimaan 
maanantai-illan (klo. 18 alkaen) harjoittelukertaa, jossa kukin pystyy treenaamaan itsenäisesti 
esim. ed. viikon teemakohtaisia liikkeitä.



KAUDEN KURSSIT JA KOULUTTAJAT 

Kevätkaudella järjestetään, jos kouluttajaresursseja on, tokon ALO –kurssi kisaamaan aikoville. 
Muutoin kevätkaudella järjestetään pelkästään non stop –koulutuksia. Tuolloin kaikki kouluttajat 
ovat non stop – koulutusringissä.

Toko-jaos esittää toiseksi vaihtoehdoksi, että keväällä järjestetään eri jaosten yhteinen kurssi, 
jossa kurssilaiset pääsevät tutustumaan eri jaosten lajeihin. Kurssi olisi maksullinen osallistujille. 

Syyskaudella pyritään järjestämään myös kurssimuotoisia koulutuksia, jotka ovat maksullisia. 
Jotta kouluttajakerrat pysyisivät kohtuullisina per kouluttaja, on kouluttajat jaettu non stop- ja 
kurssivetäjiin. Näin pyritään ottamaan huomioon kouluttajien intressit ja  tukemaan heidän 
jaksamistaan ja motivaatiotaan kouluttajina. 

Non stop – koulutuksen vetäjät (syksy 2016):
-  Miia Hoskari 
- Laura Raekannas 
- Krista Differt

Kurssien vetäjät (syksy 2016) :
- Sannamari Nousiainen: pentukurssit ja  tokon alo –kurssi
- Kati Kangasniemi: Rally-toko – kurssi ja tokon alo –kurssi
- Liisa Teronen: pentukurssi 

Non stop -koulutusvuorot jaetaan kouluttajien kesken ennen kauden alkua. 

Syyskaudelle suunnitellut maksulliset kurssit:

1) Pentukurssi 18.8. -22.9.2016
 kurssi tarkoitettu alle 8 kk:n ikäisille koirille
 6 krt/30 min/krt
 maks. 4 koirakkoa/ryhmä

o pystytään tarvittaessa pitämään 2 ryhmää samaan aikaan
 hinta 65 euroa/koirakko
 kurssin vetäjinä: Sannamari Nousiainen, Liisa Teronen ja Suvi Nousiainen

2) Rally-toko  -kurssi 22.9. -27.10.2016
 koiran taitotaso: istu – seiso – maahan – käskyt hallinnassa
  6 krt/60 min
 maks. 6 koirakkoa/kurssi
 hinta: 75 euroa/koirakko
 kurssin vetäjä: Kati Kangasniemi



JOUKKUEKISAT 2016, JOIHIN PYRITÄÄN KOKOAMAAN OMA JOUKKUE:

Tokon Piirimestaruus joukkuekisa 2016
- päivää ei vielä löydettävissä netistä

Tokon SM-kisat 23. – 24.7.2016 Keski- Suomessa Laukaassa 

Rally-tokon SM-kisat 1.-2.10.2016 Lahden seudulla

Joukkuevastaavat nimetään alkuvuodesta 2016. Joukkuevastaavan tehtävänä on koota joukkue, 
huolehtia joukkueen ilmoittautuminen kisaan ja toimia yhdyshenkilönä ja koordinaattorina. 

Sannamari Nousiainen
Impivaaran Hallit ry:n tokojaoksen puolesta

PALVELUSKOIRAJAOKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2016: 

Tottelevaisuuskoulutuksia jatketaan Kiljavan koulutuskentällä tiistaisin ja lauantaisin. 
Suojelukoulutusta jatketaan erillisissä pienryhmissä sunnuntaisin. Lisäksi harjoitellaan kentän 
vapaavuoroilla ja maastossa erikseen sovitusti. 

Talvikaudeksi 2015 -16 varataan hallivuoro tottelevaisuusharjoituksiin. Järjestetään kokeita 
hakukokeessa, jälkikokeessa, etsintäkokeessa, IPO:ssa ja BH:ssa tarpeen mukaan. 

Kutsutaan seuran ulkopuolisia kouluttajia tarpeen ja kiinnostuksen mukaan. Tuetaan harrastajia 
kouluttautumisessa, ja kannustetaan toimihenkilö kursseille. Osallistutaan yhdistyksen talkoisiin ja
tapahtumiin. Pyritään lähettämään edellisvuosien tapaan edustusjoukkue SPKL-SM ja FH-SM 
kisoihin. 

Heidi Helin Impivaaran Hallit Ry/ PK-jaos 

____________________________________
Näyttelyjaoksen toimintasuunnitelma 2016

Vuoden 2016 suurimpana tapahtumana on olla mukana, yhtenä järjestäjistä, järjestämässä 
Järvenpään koiranäyttelyä 28.5.2016 (muista merkitä päivä kalenteriisi). Tapahtumaan tullaan 
tarvitsemaan paljon vapaaehtoisia, jotta näyttely saadaan vietyä läpi. Lista tehtävistä ilmoitetaan 
myöhemmin.

Lisäksi mahdollisuuksien mukaan järjestetään match show, näyttelykoulutusta.

------------------------
Impivaaran Hallit ry Pelastuskoirajaos

Pelastuskoirajaos pyrkii tarjoamaan jokaiselle jäsenelleen harjoitteluryhmän sekä maastolajissa 
että tottelevaisuudessa jokaisen jäsenen henkilökohtaisten tavoitteiden suuntaisesti. Lisäksi 
pyritään järjestämään itse tai ohjaamaan jäseniä osallistumaan Vapepan ja Palveluskoiraliiton 
järjestämille kursseille, joille kulloinkin katsotaan olevan tarvetta. Pyritään järjestämään jaoksen 
kesäleiri. Kouluttajille pyritään järjestämään heidän tarvitsemaansa koulutusta.
Hälytysryhmän jäsenten osaamistasoa kehitetään ja ylläpidetään kohdennettujen harjoitusten 
avulla. 



Pelastuskoirajaos pyrkii lisäämään yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa (mutta 
tarvittaessa myös Keskiuudenmaan rajojen ulkopuolella) mm. osallistumalla yhteistyökokouksiin 
ja - harjoituksiin. Lisäksi osallistutaan harjoitusten järjestämiseen ja kutsutaan omiin harjoituksiin 
sidosryhmien jäseniä.

Pelastuskoirajaos järjestää Ipor- ja/tai kansallisia pelastuskoira kokeita ja osallistuu 
mahdollisuuksien mukaan pk jaoksen järjestämien kokeiden järjestelyihin.
Pelastuskoirajaos pyrkii lisäämään jäsenmääräänsä. Tämä tapahtuu jakamalla tietoa jaoksen 
toiminnasta sekä helpottamalla kynnystä tulla tutustumaan ryhmien toimintaan. Lisäksi 
järjestetään kursseja tottelevaisuudessa ja maastolajeissa mahdollisuuksien ja kiinnostuksen 
mukaan.

Leea Saarela

Talousarvio 2016
Arvio 2016 Toteutunut 2014

Tuotot
Varsinainen toiminta
(pk+tottel.+agility+
näyttely)
Kulut
Varsinainen toiminta
(pk+tottel.+agility+
näyttely)
Muut tuotot
Muut kulut
(kokous, jäsenmaksut, pankkikulut, netti, lehti-ilmoitukset, kirjanpito)
Koulutuskentän kulut
Poistot

Varainhankinta
Jäsenmaksut

Tilikauden ali/ylijäämä  -    

TL/28.10.2015

 26 000,00     23 956,55    

-23 700,00    -18 456,77    

-2 000,00    -1 695,16    

-4 800,00    -1 849,38    
-1 000,00    -1 191,84    

 5 500,00     5 265,00    

 6 028,40    
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