
                     

Yleinen toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Kentän, tarvikkeiden ja parakkien kuntoa pidetään yllä säännöllisesti siivoamalla.

Koulutusta, kokeita 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. 
 
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-JAOS

Toko-jaoksen koulutukset jaetaan edelleen kevät- ja syyskauteen. Kevätkausi on ajalla 
12.1. – 15.6.2017 ja syyskausi 17.8. -7.12.2017.  Mahdollisista juhlapyhien vaikutuksista 
koulutuskertoihin ilmoitetaan yhdistyksen kotisivuilla ja Facebookissa sekä kentällä. 

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

koirakoille
 klo. 19.30 -20.00 on arkitottelevaisuusryhmä aloittelijoille. 

Lisäksi jäsenille pyritään markkinoimaan maanantai-illan (klo 18 alkaen) harjoitteluvuoroa, jossa kukin 
pystyy treenaamaan sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa esim. ed. viikon teemakohtaisia 
liikkeitä.

KAUDEN KOULUTTAJAT 



- Sannamari Nousiainen, toko -jaoksen vastaava
- Miia Hoskari 
- Laura Raekannas 
- Krista Differt
- Kati Kangasniemi
- Liisa Teronen
- Suvi Nousiainen

KAUDEN MAKSULLISET KURSSIT

Kevätkaudella pyritään järjestämään joko pentu-/aktivointi- ja leikkikurssi tai tokon ALO–kurssi 
kisaamaan aikoville. Kevätkaudella järjestetään non stop –koulutuksia normaalisti. 
Myös syyskaudella pyritään järjestämään maksullisia kurssimuotoisia koulutuksia.

Alla alustava kurssiaikataulu:

1) Rally-toko  -kurssi huhtikuussa 2017
 koiran taitotaso: istu – seiso – maahan – käskyt hallinnassa
  6 krt, 60 min/krt
 maks. 6 koirakkoa/kurssi
 hinta: 100 euroa/koirakko
 kurssin vetäjä: Kati Kangasniemi

2) pentu-/aktivointikurssi huhtikuussa 2017
 5 krt, 30 min/kerta, 
 maks. 6 koirakkoa/ryhmä
 hinta: 75 euroa
 2 kouluttajaa: Sannamari Nousiainen. Toinen kouluttaja selviää myöhemmin

3) Junior handler -kurssi huhti - toukokuussa 
 4 krt, 45-60 min/krt
 maks.  8 koirakkoa
 hinta: ilmoitetaan myöhemmin
 kouluttaja: Suvi Nousiainen

4) pentu-/aktivointikurssi syksyllä 2017
 ks. kohta 2

KOULUTTAJIEN KOULUTUSKURSSI keväällä 2017 

Toko-kouluttajat pyrkivät kouluttamaan itseään ja näin ylläpitämään omaa tieto-taitotasoaan. 
Mahdollisia kouluttajia on esim.  Niina Manner, Tiltu Antikainen, Marianne Forsell, Katariina Kainulainen

Koulutuksen sisältötoive:
 käytännön koulutus, jossa kurssilaiset treenaavat oman koiran kanssa

o tokon kisaliikkeet
 aika: viikonloppu, esim. kaksi lauantaita/sunnuntaita
 Laura Raekannas selvittelee kouluttajaa.

ARKITOTTELEVAISUUSKOULUTUSOHJAAJAKURSSIN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2017 

Toko -jaos pyrkii järjestämään arkitottelevaisuuskoulutusohjaajakurssin, koska ko. koulutusta ei ole 
tarjolla lähialueille myöskään vuonna 2017. 



TOKO:n VALTAKUNNALLISET KOULUTUSPÄIVÄT 11.-12.2.2017 Vantaalla

SPKL/Tokotyöryhmä järjestää valtakunnallisen koulutustilaisuuden 
 TOKOn liikkeenohjaajille 11.2.2017, 
 vastaaville koetoimitsijoille 12.2.2017  
 kennelpiirien TOKO-vastaaville 12.2.2017

Lauantaina 11.2.2017 TOKOn liikkeenohjaajat.
 Koulutuspäivän sisältö: Valtakunnallisten yhtenäisten käytäntöjen luominen ja kerrataan jo 

käytännössä olevia toimintaohjeita.
 Kouluttajina toimivat Riitta Räsänen ja Leena Välimäki.
 Sunnuntai 12.2.2017 vastaavat koetoimitsijat ja kennelpiirien tokovastaavat:

Koetoimitsijoita ja tokovastaavia ohjeistaa Riitta Räsänen (toinen kouluttaja ilmoitetaan 
myöhemmin).

Osallistumismaksu  40,00  €,  joka  sisältää  koulutuksen,  aamu-  ja  iltapäiväkahvit  ja  lounaan.
Koulutuspäiville ilmoittautuminen 10.1.2017 mennessä.

JOUKKUEKISAT 2017, JOIHIN PYRITÄÄN KOKOAMAAN YHDISTYKSEN EDUSTUSJOUKKUE

1) Tokon Piirimestaruusjoukkuekisa 2017
 kisa-ajankohta selviää myöhemmin 
 Joukkuevastaava: Laura Raekannas

2) Tokon SM-kisat 2017
 kisa-ajankohta selviää myöhemmin 
 Joukkuevastaava: Miia Hoskari

3) Rally-tokon SM-kisat  19.- 20.8.2017
 Seinäjoki (Hau-Hau Champion –Areena)
 Seuran joukkuevastaava: Kati Kangasniemi

WAPPU-MATCH –SHOW:n  JÄRJESTÄMINEN

Toko-jaos esittää, että Impivaaran Hallit ry järjestäisi Wappu match –shown 1.5.2017 (maanantai)

Toko-jaoksen puolesta 3.11.2016

Sannamari Nousiainen
Impivaaran Hallit ry:n tokojaoksen puolesta

PALVELUSKOIRAJAOS 

Tottelevaisuuskoulutuksia jatketaan Kiljavan koulutuskentällä tiistaisin ja lauantaisin.

Suojelukoulutusta jatketaan erillisessä pienryhmässä sunnuntaisin. Lisäksi harjoitellaan kentän
vapaavuoroilla, myös maastossa erillisissä pienryhmissä.

Kevätkaudeksi 2017 varataan hallivuoro tottelevaisuusharjoituksiin, mikäli ilmenee tähän riittävästi 
halukkuutta.

Järjestetään kokeita hakukokeessa, jälkikokeessa, etsintäkokeessa ja käyttäytymiskokeessa tarpeen 
mukaan. Kutsutaan seuran ulkopuolisia kouluttajia tarpeen ja kiinnostuksen mukaan.

Tuetaan harrastajia kouluttautumisessa, ja kannustetaan toimihenkilökursseille.



Osallistutaan yhdistyksen talkoisiin ja tapahtumiin.

Pyritään lähettämään edellisvuosien tapaan edustusjoukkueet SPKL-SM ja FH-SM kisoihin.

Heidi Helin
Impivaaran Hallit ry/ PK-jaos

____________________________________

Näyttelyjaoksen toimintasuunnitelma 2017

Tarpeen mukaan näyttelykoulutusta siitä kiinnostuneille sekä mahdollisuuksien mukaan match show 
-järjestämisiä. Näyttelyjaos on myös valmistelemassa/suunnittelemassa vuoden 2018 Järvenpään 
näyttelyä.

Lisäksi NoseWork kurssien ja harjoitusten järjestelemistä.

Marja-Liisa Lötjönen
Impivaaran Hallit ry/Näyttelyjaos
____________________________________

Impivaaran Hallit ry Pelastuskoirajaos 2017

Pelastuskoirajaos pyrkii tarjoamaan jokaiselle jäsenelleen harjoitteluryhmän sekä maastolajissa että 
tottelevaisuudessa jokaisen jäsenen henkilökohtaisten tavoitteiden suuntaisesti. Lisäksi pyritään 
järjestämään itse koulutusta tai ohjaamaan jäseniä osallistumaan Vapepan ja Palveluskoiraliiton 
järjestämille kursseille, joille kulloinkin katsotaan olevan tarvetta. Järjestetään jaoksen kesäleiri 
kesäkuussa ja pyritään järjestämään myös syysleiri. Kouluttajille pyritään järjestämään heidän 
tarvitsemaansa koulutusta. 

Hälytysryhmän jäsenten osaamistasoa kehitetään ja ylläpidetään kohdennettujen harjoitusten avulla. 
Pidempien treenien pienryhmät alkavat pyöriä säännöllisesti. Pyritään saamaan 3 koirakkoa Virta 
testiin.

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 pelastuskoirakokeita (haku ja jälki) sekä osallistuu 
mahdollisuuksien mukaan pk-jaoksen järjestämien kokeiden järjestelyihin. 

Pelastuskoirajaos tekee omat kotisivut, joissa kerrotaan toiminnastamme. Vuonna 2017 on mahdollista 
hakea uutena harrastajana mukaan toimintaamme keväällä toteutettavan ”Minustako 
pelastuskoirakoksi” –kurssin suoritettuaan. Lisäksi voidaan ottaa mukaan jo pidemmällä olevia 
harrastajia tutustumiskäyntien kautta. 

Leea Saarela
Impivaaran Hallit Ry/ Peko-jaos



Impivaaran Hallit Ry

Talousarvio 2017
Arvio 2017 Toteutunut 2015

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

Varainhankinta
Jäsenmaksut

Tilikauden ali/ylijäämä  500,00    

TL/31.10.2016

 14 000,00     12 893,30    

-11 500,00    -13 961,83    

-2 000,00    -1 867,17    

-4 000,00    -2 575,45    
-1 000,00    -1 008,28    

 5 000,00     5 115,01    

-1 404,42    
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