
      

 

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

 

Huom: onko jollain tietoa 

edullisesti vuokrattavista 

äänentoistovälineistä kisoihin?  

 

Samoin olemme hallituksessa 

keskustelleet olisiko mahdollista 

hankkia ison kentän 

kouluttajille headset-

mikrofoneja jotta kentällä ääni 

kantaisi paremmin, mutta 

asiantuntemusta ei näistä 

oikein löytynyt. Vinkkaa: 

impivaaranhallit ät gmail.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLIEN HAUKAHDUS – Jäsenkirje 

2/2021         

Sääntömääräinen kevätkokous 

järjestetään etäkokouksena Teamsin 

välityksellä.  

Pääset mukaan puhelimella tai 

tietokoneella, kun pyydät 

osallistumislinkin sähköpostiisi 

osoitteesta 

Jäsenkirje ja kutsu kevätkokoukseen 

impivaaranhallit@gmail.com 

Mahdolliset valtakirjat voi myös 

lähettää tähän osoitteeseen. Kutsu 

tulee sihteerin työsähköpostiosoitteesta. 

Vuoden koira -kunniakirjojen ja 

pokaalien ym. luovutuksesta ollaan 

yhteydessä palkittaviin! 

 

Olethan muistanut maksaa 

jäsenmaksun? Muistutuskirjeet on 

lähetetty rekisterissä olevaan 

sähköpostiosoitteeseen ja 15.3. jälkeen 

maksamattomat poistetaan.  

 

Vuosijäsenmaksu on 35 eur, 

perhejäsenmaksu 10 eur, 

nuorisojäsenmaksu 5 eur. Jos haluat 

unohtaa maksut, maksa 

ainaisjäsenmaksu 350 eur =) 

 

 

 

 

Hallituksen yhteystiedot löydät 

kotisivuiltamme:  

 

http://www.impivaaranhallit.fi/ 

yhteystiedot/ 

 

Tässä kokouksessa 

käsitellään tilinpäätös ja 

vuosikertomukset.  

Myös Vuoden koirat ja 

aktiivijäseniä palkitaan. 

Toivomme, että kesän 

korvalla saisimme 

järjestettyä kentällä 

jonkin kivan 

jäsentapahtuman!  

Kuvan tai grafiikan 

kuvateksti. 

Kevätkokous 25.3.2021 

 
• Tervetuloa 

VERKKOKOKOUKSENA 

(Teams) järjestettävään 

sääntömääräiseen 

kevätkokoukseen 

torstaina 25.3.2021 

 klo 18:00. Esityslista 

ohessa.  

Syyskokouksessa saimme hallitukseen 

uuden jäsenen – Pirita Laasonen otti 

vastuulleen PK-jaoksen vetämisen. 

Tässä Piritan esittely! 

 

 
 

”Olen intohimoinen koiraharrastaja, ja 

minulta löytyykin kotoa varsin lupaava 

saksanpaimenkoiran poikanen Martti.  

Martin kanssa meillä on päälajina 

metsäjälki, mutta ollaan näköjään 

yllättäen hurahdettu myös ek:n 

alkeisiin. Tavoitteena on kva-titteleiden 

lisäksi harrastaa koiraurheilua kivassa 

porukassa.  

 

Kevään aikana onkin tarkoitus mm. 

startata kaikille jäsenille avoin, 

parviälyllä toimiva tottistreeni jossa 

aloittelijat saavat ohjausta bh-koetta 

varten ja konkareille voidaan tarpeen 

mukaan järjestää kisanomaisia 

treenejä. Maastoon on myös 

suunnitteilla kaikenlaista mukavaa 

yhteistä puuhastelua treenien 

merkeissä.” 

Pirita Laasonen, Pk-jaoksen vetäjä ja 

hallituksen varajäsen 

mailto:impivaaranhallit@gmail.com
http://www.impivaaranhallit.fi/yhteystiedot/
http://www.impivaaranhallit.fi/yhteystiedot/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivämäärät talteen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraa kotisivuja www.impivaaranhallit.fi 

ja Facebook-ryhmää Impivaaran Hallit 

ry, joissa jaokset infoavat koulutuksista ja 

tapahtumista. 

 

Kalenteriin voi laittaa ainakin nämä jo 

tiedossa olevat tapahtumat: 

Anottu: Pelastuskoirakokeet 27.4. 

(hallintaosuus) ja 30.5. 

Toko- ja rallytokokouluttajien 

koulutuspäivä kentällä: 20.6. 

Viralliset agilitykisat on anottu 

sunnuntaille 22.8. Tällä hetkellä kisoja ei 

saa järjestää, mutta toivotaan että 

elokuussa tilanne on jo parempi! 

 

Kesän ohjatut agitreenit alkavat kelien 

mukaan ja koronan salliessa 

toukokuussa. Lisätietoja pian kotisivuilla ja 

Facebook-ryhmässä Imphan agitreenit ja 

Impivaaran Hallit ry. 

 

Kiinnostavatko koiranäyttelyt? Olemme 

mukana 7.5.2022 järjestettävässä 

kaikkien rotujen näyttelyssä, ja 

näyttelytoimikuntaan tarvittaisiin 

vahvistusta. Järjestelyt alkavat tänä 

syksynä. Laita viestiä Marja-Liisalle joka 

voi kertoa lisää: marja-liisa.lotjonen ät 

kolumbus.fi 

Suojelukoirakoulutukset ja -kokeet 

Impivaaran Hallit ry on Kennelliiton ja 

Suomen Palveluskoiraliiton jäsen. 

Noudatamme toiminnassamme SPKL:n 

5.3.2021 tiedotteen mukaista ohjetta: 

 

Suomen Palveluskoiraliiton 

jäsenyhdistysten ei tule järjestää suojelun 

C-osan ja Mondioringin puruliikkeiden 

koulutuksia ja harjoituksia toistaiseksi, 

ennen eettisten koulutusten aloittamista.  

 

 

Kennelliiton, Suomen Palveluskoiraliiton ja 

Saksanpaimenkoiraliiton kesken on sovittu 

toimenpiteistä mm. toimihenkilöiden 

eettisen koulutuksen aloittamiseen liittyen. 

Koulutukset ovat toimihenkilöille pakollisia, 

ja ne käynnistetään kevään aikana. 

 

Odotamme jäsenistöltämme, että kaikkien 

lajien treenauksen tulee olla 

eläinsuojelulain mukaista ja eettisestikin 

läpinäkyvää.  

Kesän ohjatut agitreenit alkavat kelien mukaan ja koronan 

salliessa toukokuussa. Lisätietoja pian kotisivuilla ja Facebook-

ryhmässä Imphan agitreenit ja Impivaaran Hallit ry. 

 

Kiinnostavatko koiranäyttelyt? Olemme mukana 7.5.2022 

järjestettävässä kaikkien rotujen näyttelyssä, ja 

näyttelytoimikuntaan tarvittaisiin vahvistusta. Järjestelyt 

alkavat tänä syksynä. Laita viestiä Marja-Liisalle joka voi 

kertoa lisää: marja-liisa.lotjonen ät kolumbus.fi 

http://www.impivaaranhallit.fi/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aika: 25.3.2021 klo 18:00 

Paikka: Teams 

1. Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

- puheenjohtaja 

- sihteeri 

- pöytäkirjan tarkistajat (2 kpl) 

- ääntenlaskijat (2 kpl) 

 

2. Valtakirjojen tarkistus 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja työjärjestys 

4. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

5. Esitetään tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

6. Jaetaan Vuoden koira -palkinnot ja muut kunnianosoitukset. 

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

8. Kokouksen päättäminen 

Sivu 3 Hallien haukahdus 2/2021 

 

Kevätkokous - Esityslista 

 


