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IMPIVAARAN HALLIT ry
 
 

 
YLEINEN TOIMINTAKERTOMUS 2018

Yhdistyksellä oli toiminnantäyteinen vuosi, kaikissa jaoksissa on oltu aktiivisia. Eritellyt toimintakertomukset 
jaoksittain alla.

Toukokuussa huipentui näyttelytoimikunnan työ Järvenpään kaikkien rotujen näyttelyssä, ja joulukuussa 
olimme taas mukana talkoilemassa Helsingin Messukeskuksessa Kennelliiton koiranäyttelyssä kolmen 
päivän ajan, yhdessä SPL Röykän kanssa. 

Talkoilla on siivottu parakkeja ja korjattu esteitä. 

Uusia jäseniä meille tuli noin 50, kokonaisjäsenmäärän ollessa 31.12.2018: 273.

PK-JAOS
 

PALVELUSKOIRAJAOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2018

PK-jaoston toiminta oli jälleen aktiivista vuoden 2018 aikana. Vuosi aloitettiin tammikuussa järjestetyllä 
kokouksella, jossa suunniteltiin vuoden aikana järjestettäviä kokeita. Vuoden aikana järjestettiin yhteensä 15 
koetta 4 eri lajissa. Järjestimme myös Helsingin ja Uudenmaan Kennelpiirien Piirinmestaruushakukokeet 
10.11.2018, johon osallistui yhteensä 11 koiraa. Yhteensä Impivaaran Hallien järjestämissä PK-kokeissa oli 
vuoden aikana 99 koekäyntiä!

Vuoden aikana järjestettiin myös lukuisia erilaisia koulutustilaisuuksia jäsenistölle. Jari Kantoluodon 
järjestämä tottelevaisuusseminaari järjestettiin kolmena erillisenä päivänä ja FH-jäljen tekemisen saloihin 
perehdyttiin huhtikuussa. Tottelevaisuustreenejä varten oli varattu Kennelliiton halli Klaukkalassa keväällä 
tammi-maaliskuun väliseksi ajaksi ja syksyllä syys-joulukuun ajaksi. PK-jaoston jäsenet olivat aktiivisesti 
mukana myös Järvenpään näyttelyn järjestelyissä sekä joulukuussa Messukeskuksen näyttelyissä 
talkoilemassa. Kesäkaudella tottelevaisuutta treenattiin tiistaisin yhdistyksen kentällä Kiljavalla. Eri 
maastolajeja treenattiin erillisissä pienryhmissä.

Omalta osaltani haluan kiittää kaikkia aktiivisia jäseniä vuoden 2018 työpanoksesta ja yhdistyksen eteen 
tekemästänne työstä.

Tanja Kiriloff
PK-jaoston vetäjä

Vuoden PK-koira ja Hakukoira
saksanpaimenkoira Troyen´s Ehkä En, om. Kari Haapaniemi 31p.

Vuoden Jälkikoira
pk.collie Digipackin Done Enough, om. Paula Nupponen 26p.

Vuoden alokas
bordercollie Jass, om. Maarit Saarto 18p.
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PELASTUSKOIRAJAOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2018

Pelastuskoirajaoksen toiminta on jatkunut vilkkaana vuonna 2018. Jaoksen vetäjinä ovat toimineet Leea 
Saarela ja Satu Timonen.

Perustreeniviikkoina jaoksella oli 5 treenikertaa, joissa harjoittelivat 3 IPO-R -hakuryhmää,  2 ns. peko-T 
-ryhmää ja 1 jälkiryhmä.  Peko-T -ryhmässä harjoiteltiin vuoroviikoin partiointietsintää ja jälkeä. 
Tottelevaisuutta harjoiteltiin keskiviikkoisin sekä kevätkaudella perjantaisin hallivuorolla. Lisäksi vuonna 2018
oli useita muutaman tunnin mittaisia ns. pitkiä harjoituksia ja erikoisharjoituksia, joissa harjoitettiin tulevia 
Virta-koirakoita hälytysryhmätasolle.

Pelastuskoirajaoksen toiminta jatkui koko vuoden aktiivisena. Osa talviajan viikkotreeneistä toteutettiin 
rakennusetsintöinä.

Helmikuussa järjestimme viikonlopun pituisen harjoittelutilaisuuden porilaisille pelastuskoiraharrastajille.  
Maaliskuussa toteutettiin ns. pelastuskoirainfo ja näytös jaokseemme pyrkiville uusille jäsenille. Huhtikuussa 
järjestettiin Apuohjaajakoulutus ja Pelastuskoiraohjaajan perustaidot -kurssi, johon osallistui 7 jaostomme 
jäsentä, ja toukokuussa 7 jaostomme koirakkoa osallistui kaikille Nurmijärven kunnan esikoululaisille 
järjestettyyn turvallisuustapahtumaan, jossa esiteltiin mm. Vapepan toimintaa sekä pelastuskoirien tehtäviä, 
silittelytuokioita unohtamatta. Kesäkuussa järjestimme perinteisen nelipäiväisen maastotreenileirin, johon 
osallistui 14 jaoksemme koirakkoa. Syyskuussa pidimme lisäksi kolmipäiväisen maastoleirin, jossa 
osallistujina 11 jaoksemme koirakkoa. Leireillä ei ollut ulkopuolisia kouluttajia.  Molemmilla leirillä järjestettiin 
keskimäärin kolme päivittäistä treeniä yhdessäoloa unohtamatta.

Perustreenien lisäksi järjestettiin hälytysryhmämme jäsenille ns. hälytreeni joka toinen kuukausi. Hälytreeni 
jäljittelee normaalia etsintähälytystä ja siinä kukin koirakko voi harjoitella sekä partiointia että jäljestystä, 
kartturit suunnistusta ja apuohjaajan tehtäviä. Vuoden aikana jaoksemme koirakoita osallistui myös ns. 
Hupeko-etsintäharjoitukseen, jossa oli osallistujia useasta Keski-Uudenmaan kunnasta.
Vuonna 2018 pelastuskoirajaos järjesti yhden kansainvälisen pelastuskoirakokeen (IPO-R -pelastushaku), 
johon osallistui kolme jaoksen jäsentä. Pelastuskoirajaoksen jäsenet osallistuivat talkoisiin myös Impivaaran 
Hallien muissa tapahtumissa (erityisesti pk-kokeissa sekä Järvenpään ja Messukeskuksen näyttelyissä).
Pelastuskoirajaokseen kuuluvat koirakot suorittivat hyväksytysti vuoden 2018 aikana 4 BH-koetta ja 3 IPO-R 
A/B -koetta. Pelastuskoirajaokseen kuuluvat henkilöt kouluttautuivat mm. etsintä-, viesti-, ensiapu- ja 
henkisen tuen kursseilla.

Vuoden 2018 aikana Impivaaran Hallit ry:n hälytysryhmään liittyi 3 uutta jäsentä.
Vuoden lopussa pelastuskoirajaoston jäsenmäärä on 23 henkilöä, joista 17 kuuluu Vapepan hälytyslistalle. 
Listalla on lisäksi kuusi Virta-tarkastuksen suorittanutta koiraa, joista yhdellä kaksi ohjaajaa: Kaiku (2 
ohjaajaa), Tuike, Ronda, Kaarlo, Jack ja Nemo. Hälytyksiä ryhmälle tuli vuoden aikana 21 kertaa, joista 5 
tutkinnallista hälytystä sekä 2 valmiushälytystä.

Perustreenikertoja järjestettiin vuoden 2018 aikana seuraavasti: maastotreenit 194 kpl, tottelevaisuus 37 kpl. 
Lisäksi 6 kpl hälytreenejä ja 2 leiriä, joissa yhteensä 21 maastotreenikertaa.

Vuoden pelastuskoira: Bcu Tending Overpower ”Kaiku”, omistaja ja ohjaaja Leea Saarela 
(kakkosohjaaja Maarit Saarto)
Pelastuskoirajaoksen jäsenet ovat äänestäneet keskuudestaan vuoden 2018 pelastuskoiraksi Kaikun. Kaiku 
on aina innokas ja luotettava työmyyrä, joka pystyy pitkäkestoisiin suorituksiin useammankin ohjaajan 
kanssa. Kaiku on ystävällinen ja iloinen työmyyrä jo suhteellisen korkeasta iästään huolimatta.  

Vuoden tulokas: Arto Oinonen
Arto on uutena pelastuskoiraharrastajana osoittanut innokkuutta, pitkäjännitteisyyttä sekä hyvää sosiaalista 
ja taidollista osaamista osallistuessaan erilaisiin harjoituksiin ja kouluttaessaan nuorta koiraansa. Arto on 
myös omatoimisesti kouluttautunut pelastustoiminnassa tarvittavien taitojen osalta ja liittynyt Impivaaran 
Hallit ry:n hälytysryhmään.
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Vuoden IPO-R -koira: Lbn Rantasipin Ada ”Ronda”, omistaja ja ohjaaja Anu Antila
Ronda ja Anu ovat vuonna 2018 kilpailleet IPO-R B-hakukokeessa kahdesti pistein 271 (1-tulos) ja 249 (2-
tulos).

Vuoden vesipelastuskoira: Ssn Giteas Kerrie ”Armi”, omistaja ja ohjaaja Birgitta Harju

Armi on vuoden 2018 aikana suorittanut vesipelastuskokeen soveltuvuustestin sekä osallistunut kahteen 
alokasluokan kokeeseen ykköstuloksin.

Leea Saarela, Impivaaran Hallit Ry/ Peko-jaos

AGILITYJAOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2018
 
  
Talvikaudella 2018 agijaoksella on ollut hallivuoro Juvanmalmilla Sporttikoirahallilla. Vuoroja käytti noin 15 
koirakkoa. Agilityjaoksen sähköpostilistalla on noin 70 harrastajaa ja Facebook-ryhmässä 67 jäsentä. 
Virallisissa kisoissa Impivaaran Hallien lisenssillä on kisannut noin 15 koirakkoa.

Kesällä omalla kentällämme pyöri Misa Riiali, Nina Manner ja Anna Heinonen. Ryhmissä oli tasoja alkeista 
kisaaviin asti.

Järjestimme elokuussa epäviralliset agilitykisat. Startteja kertyi noin 70. Tuomareina toimivat Tiina Rantio ja 
Kati Nieminen. Esteitä maalattiin ja korjattiin, ja hankittiin uusi pujottelu sekä hajoava rengas. Ensi kesänä 
järjestämme ensimmäiset viralliset agilitykisamme, 29.6.2019; luokkina 1-2, kaikki säkäluokat. Tuomariksi on
kutsuttu Riitta Herrala.

Suomenmestaruuskisat

SM-kisat pidettiin tänä vuonna Vantaalla Myyrmäessä, ja saimme sinne mini-, medi- ja maksijoukkueen. 
Maksit: Marjo Korander ja borcol Rytsölä, Sanna Nummelin ja kelpie Roima, Anja Savikko ja borcol Typy, 
Eppu Jetsonen ja malinois Masa, varalla: Pasi Honkanen ja borcol Pätmän

Medit: Tiina Terho ja schape Metku, Paula Ruotsalainen ja islam Inga, Jonna Lehtinen ja espves Desi, Paula
Ruotsalainen ja islam Minttu

Minit: Kai Suomalainen ja shelam Cooper, Mari Karhu ja lägpys Rauha, Marjo Korander-Taavitsainen ja 
lägpys Taiga-Tassu, Marjo Korander-Taavitsainen ja lägpys Saara, varalla: Mari Karhu ja lägpys Tyyne

Joukkuetulokseen vaaditaan vähintään kolme tulosta, valitettavasti tällä kertaa kaikkien joukkueiden 
kohtalona oli hylkäys, eli ei tulosta.

Piirinmestaruuskisat

Uudenmaan Kennelpiirin kisoihin
saimme myös joukkueet jokaiseen
säkäluokkaan. 

Minit pärjäsivät parhaiten, nimittäin
kirkastivat viime vuotisen hopean ja
voittivat piirinmestaruuskultaa!
Joukkuessa Anna ja tarupi Capu, 
Marjo ja lägpys Taiga-Tassu ja Saara,
Mari ja lägpys Rauha.
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Medeille tulos 9/13: Jonna ja espves Desi, Kati ja stbter Dajm, Sanna ja shelam Quattro, Marjo ja kesvil 
Papu. Maksit jäivät ilman tulosta: Marjo ja borcol Rytsölä, Sirkka ja auspai Vimma, Eppu ja belpam Masa.

Vuoden Agilitykoira 2018 –kisa

1. Sirkka Aro ja australianpaimenkoira Sumu (Capricole Final Fantasy) maksi 3
Yht. viisi 0-tulosta, 0 p., kolme voittoa

2. Sirkka Aro ja australianpaimenkoira Vimma, maksi 3
Yht. viisi 0-tulosta, 0 p., kaksi voittoa

3. Susanna Karlsson ja kääpiösnautseri Stella, mini 3
Yht. viisi 0-tulosta, 0 p., yksi voitto

4. Anu Turu ja kääpiösnautseri Urho, medi 2
Yht. 5 0-tulosta, 15 p., yksi voitto

5. Anna Vanhala ja tanskalainen pihakoira Capu, mini 2
Yht. 5 0-tulosta, 15 p.

Vuoden AgilityAktiivin palkinnon saajaksi on valittu tänä vuonna Katri Koskivaara. Kiitos aktiivisesta 
osallistumisesta toimintaan ja mukaantulosta kisatoimikuntaan!

TOKO-JAOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2018

Toko-jaoksen koulutukset on jaettu kevät- ja syyskauteen. Non-stop -koulutus on pidetty kevätlukukaudella 
joka toinen torstai ja syksyllä joka torstai klo 19-20 ajalla 11.1.-1.11.2018 (24 koulutuskertaa). Koulutusaihe 
ja kouluttaja ovat olleet vaihtuvia. Nonstop-koulutus on ollut ilmainen seuran jäsenille. 

Jäsenille on pyritty markkinoimaan toko-jaoksen maanantain ja lauantain harjoitteluvuoroja, joissa kukin on 
pystynyt treenaamaan sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa esim. edellisen viikon teemakohtaisia 
liikkeitä. Lisäksi maanantaisin on järjestetty rally-tokon tutustumisratoja, joista on ilmoitettu yhdistyksen 
Facebook-sivustolla. Rally-tokon tutustumisratoja on vetänyt Eija Voutilainen. 

Showlinkin hallikausi alkoi 11.11.2018 kestäen vuoden 2019 kevääseen. 

KAUDEN KOULUTTAJAT 
1) Sannamari Nousiainen, toko-jaoksen vastaava
2) Miia Hoskari 
3) Laura Raekannas
4) Krista Differt
5) Kati Kangasniemi
6) Liisa Teronen
7) Asta Suvanto
8) Jaana Valkama
9) Eija Voutilainen (rally-toko)
10)kertakouluttajina Sari Lötjönen ja Eija Majuri

KAUDEN MAKSULLISET KURSSIT

Toimintakaudella järjestettiin seuraavat maksulliset kurssit:

1) Kisaamaan tähtäävien ryhmät 2018
Ryhmiä oli keväällä kolme (3) ja syksyllä kaksi (2). Ryhmissä on ollut yhteensä keväällä 21 koirakkoa ja 
syksyllä 13 koirakkoa. Treenikausi on toteutunut seuraavasti: 5.1. – 24.5. ja 30.8 – 31.12.2018.
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Ryhmät ovat aloittaneet toimintansa syksyllä 2017. Ryhmien pääkouluttajana on toiminut Asta Suvanto 
ja keväällä toiseksi kouluttajaksi tuli Eija Voutilainen.

Kurssin hinta oli 
- 35 euroa/kevätkausi 
- syksyllä edistyneempien ryhmän hinta oli 80 euroa/koirakko, jos ei kouluttanut
- jos koulutti min. 1 arkitottis-koulutusvuoron, hinta oli 40 euroa.

2) Hihnaklinikka-koulutukset
Hihnaklinikkakoulutuksia suunniteltiin pidettäväksi 3, joista yksi toteutui. Kurssille osallistui 4 koirakkoa. 
Kurssin kouluttajana toimi Miia Hoskari. Kurssin kesto oli 4 kertaa ja hinta 40 euroa/koirakko.   

3) Tokon alkeisryhmä 8.3. – 31.5.2018 (6 krt).
Kurssi toteutettiin joka toinen torstai ja kurssille osallistui 4 koirakkoa. Kurssin aikana treenataan ALO- ja 
AVO-luokan kisaliikkeitä. Kouluttajina toimivat: Krista, Jaana, Kati, Liisa ja Sannis. Kurssin hinta oli 60 
euroa/koirakko.

4) Nuorten toko-kurssi 10-17 -vuotiaille 3.5.-7.6.2018 (6 krt)
Kurssille osallistui 3 nuorta iältään 11-13-vuotiaita. Kouluttajina toimivat Liisa ja Sannis. 
Kurssin hinta oli 60 euroa/koirakko (nuorisojäsen) ja 80 euroa/koirakko (ei jäsen). 

5) Rally-tokokurssi huhtikuussa  
Rally-tokokurssi pidettiin 19.3.2018- 21.5.2018 (6 krt), joka toinen maanantai. Kurssille osallistui 4 
koirakkoa. Kouluttajana toimi Eija Voutilainen ja kurssin hinta oli 60 euroa/koirakko. 

Koiran taitotason tuli olla seuraava: istu – maahan –käskyt sekä seuraamisliike tuli olla hallinnassa. 
Kurssin tavoitteena oli, että koirakko oppii rally-tokon perusliikkeet ohjaajan oikealla ja vasemmalla 
puolella. 

6) Toko ALO-/AVO –ryhmä 27.8.-19.11.2018 (7 krt)
Kurssi kokoontui joka toinen maanantai ja kurssille osallistui 4 koirakkoa. Kouluttajina toimivat Liisa ja 
Jaana. Kurssin hinta oli 80 euroa/jos ei kouluta ja 40 euroa/jos kouluttaa. 

KOULUTTAJILLE JA AKTIIVISILLE JÄSENILLE MAKSULLISET KOULUTUSKURSSIT
 (ulkopuolinen kouluttaja)

Toko-kouluttajille järjestettiin 27.10.2018 Pekka ja Riitta Korrin pitämän toko-koulutus. Koulutukseen 
osallistui 6 toko-kouluttajaa ja 3 muuta. Koulutuksen hinta oli 50 euroa/koirakko. Toko-kouluttajille ja 
talkoolaiselle koulutus oli maksuton. 

ARKITOTTELEVAISUUSKOULUTUSOHJAAJAKURSSIN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2018 
Kurssi ei toteutunut, koska jaos ei saanut kouluttajaa kurssille. 

JOUKKUEKISAT vuonna 2018
Tammikuussa 2018 perustettiin Impivaaran Hallit ry:n tokon edustusjoukkue. Edustusjoukkueeseen 
ilmoittautui 9 koirakkoa, joista valittiin kolmen (3) koirakon edustusjoukkue. 
 Sama edustusjoukkue edusti sekä SM- että Piirinmestaruus-kokeissa. 

Yksi koira joutui jäämään SM-kisoista pois loukkaantumisen takia. 

Joukkuelaisten pisteet ja tulokset/koe: 

SM-koe 18.-19.8.2018 Hyvinkää
PM-koe 8.9.2018

Liminka
pist. tulos pist. tulos

Eija Majuri ja Martti 148,5 ALO2 182,5 ALO1

Jaana Valkama & Imppu
poisjäänti koiran loukkaantumisen

vuoksi
246,5 AVO2

Asta Suvanto & Tara 218,5 VOI3 126,5 VOI0
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VUODEN TOKOKOIRA JA TOKOMESTARI 

Vuoden  tokokoira  -kilpailuun saavat  ottaa  osaa  kaikki  kalenterivuoden  aikana  Suomen  Kennelliiton
hyväksymissä tottelevaisuuskokeissa alokas- tai avoimessa luokassa kilpailleet koirakot, joiden omistaja on
Impivaaran Hallit ry:n jäsen. 

Vuoden tokomestari  -kilpailuun saavat  ottaa  osaa  kaikki  kalenterivuoden aikana  Suomen Kennelliiton
hyväksymissä tottelevaisuuskokeissa voittaja- tai erikoisvoittajaluokassa kilpailleet koirakot, joiden omistaja
on Impivaaran Hallit ry:n jäsen. 

Yhdistyksen  vuoden  tokokoira-kilpailuihin  saapui  31.1.2019  mennessä  kahden  (2)  koirakon  koetulokset
vuodelta 2018 ja vuoden tokomestari - kilpailuun yhden (1) koirakon koetulokset.  

Vuoden tokokoira-kilpailuun osallistuivat Satu Rytkönen & Blod ja Eija Majuri & Martti sekä
vuoden tokomestari-kilpailuun osallistui Asta Suvanto ja Tara. 

Vuoden Tokokoira -kilpailun voittaja on Martti, ohjaajanaan Eija Majuri ja
Vuoden Tokomestari -kilpailun voittaja on Tara, ohjaajanaan Asta Suvanto.

Alla olevista taulukoista selviävät koirakoiden koetulokset ja pisteet sekä sijoitus. 

Vuoden tokokoira -kilpailu

Ohjaaja: Eija Majuri
Koiran nimi:  Mocca’s

Garp  "Martti"

koiran rotu ja sukupuoli:
Saksanpaimenkoira, uros

luokka
ja tulos

pisteet
pisteet

tuloksesta

pisteet
osallistumisesta

SM-kisoihin yms.

kokonais-
pisteet ja
(sijoitus)

1. Inkoo 12.8.2018 ALO2 147,5 2 2

2. Liminka 18.8.2018 (SM-
koe)

ALO2 148,5
tokon SM-koe/

Impivaaran hallit ry:n
edustus

2 1 3

3. Hyvinkää 8.9.2018 (PM-
koe)

ALO1 182,5
piirimestaruuskoe ja

Impivaaran Hallit ry:n
edustus

3 1 4

pisteet
yhteensä

478,5 7 2 9 pist.  (1.)

Ohjaaja: Satu Rytkönen
Koiran nimi:  Tippledal Skies

Of Fire "Blod"

koiran rotu ja sukupuoli: Dalmatiankoira, narttu

 
luokka ja

tulos
pisteet

pisteet
tuloksesta

pisteet
osallistumisesta
SM-kisoihin yms.

kokonais-
pisteet ja
(sijoitus)

1. Lohja 6.12.2018 ALO1 165 3 0 3

2. Riihimäki 29.12.2018 ALO1 177,5 3 0 3

pisteet
yhteensä

342,5 6 0 6 pist.  (2.)
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Vuoden Tokomestari –kilpailu:

Ohjaaja: Asta Suvanto
Koiran nimi:  Tammikallion

Jännä Jekku "Tara"

koiran rotu ja sukupuoli: belgianpaimenkoira malinois,
narttu

luokka ja
tulos

pisteet  
pisteet

tuloksesta

pisteet
osallistumisesta

SM-kisoihin yms.

kokonaisp
isteet ja
(sijoitus)

1. Liminka 18.8.2018 (SM-
koe)

VOI3 218,5
tokon SM-koe/

Impivaaran hallit ry:n
edustus

1
1 2

2. Hyvinkää 8.9.2018 (PM-
koe)

VOI0
126,5 PM-koe ja Impivaaran

Hallit ry:n edustus
0 1 1

pisteet
yhteensä

345 1 2 3 pist.  (1.)

Toko-jaoksen puolesta 13.2.2019

 Sannamari Nousiainen 
Tokojaoksen vastaava

Vuoden näyttelykoira 2018 -tulokset

1. C.I.B BALT&FI&EE&LV&LT&BY&RO&PL&MD MVA RO&MD GR MVA BALT&EE&LV&LT&BY 
JMVA BALTV-18 MDV-18 Super Play’s Oceans Queen ”Martta” (kääpiösnautseri, pippuri&suola)
Om. Mira Sandström  103 p.

2.
BALT&FI&EE&LV&LT&BY&RO&MD&UA MVA RO &MD GR MVA BALT&EE&LV&LT&PL&RO&MD 
VET MVA MDV-18 Super Play’s Up-to-the-Minute ”Viivi” (kääpiösnautseri, 
musta) om. Mira Sandström  93 p

3. Ferdinan Wannabe Safir ”Safi” (snautseri pippuri & suola) 36 p.
om. Päivi Pöllänen

4. Boxlee Spike, Rico (rottweiler) 26 p.
om. Tanja Kiriloff

5. Mahti Vahdin Maxwell (saksanpystykorva, mittelspitz) 24 p. 
Om. Lydia Myllykangas

6. Tammikallion Jännä Jekku, Tara (Käyttölinjainen belgianpaimenkoira malinois) 16 p.
om. Asta Suvanto
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