Yleinen toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Kentän, tarvikkeiden ja parakkien kuntoa pidetään yllä säännöllisesti siivoamalla.
Kevättalkoot järjestetään huhti-toukokuussa, ajankohta tiedotetaan alkuvuodesta.
Koulutusta, kokeita ja kursseja järjestetään jäsenistön toiveiden mukaan.
Eri lajien koulutukset kentällämme jatkuvat normaaliin tapaan.
Jaostojen toimintasuunnitelmista nähtävissä yksilöidyt suunnitelmat.
Mahdollisesti saamme myös vuoden 2019 Helsingin messukeskuksen joulukuun näyttelyn järjestelyitä.
Hallitus kokeilee miten talkootyön listaaminen ja arvottaminen voisi toimia ahkeruuden palkitsemisena
ja maksullisten hallivuorojen, koulutusten ja kurssien ilmoittautumisessa ja maksuissa.

Muut lajit ja toiminta; toimintasuunnitelma 2019
Tarpeen mukaan järjestetään näyttelykoulutusta siitä kiinnostuneille sekä mahdollisuuksien mukaan
match show -tapahtumia. Yhdistys on myös valmistelemassa/suunnittelemassa vuoden 2020
Järvenpään näyttelyä. Sannamari Nousiainen on lupautunut näyttelytoimikunnan 2020
puheenjohtajaksi. Näyttelytoimikuntaan tarvitaan myös muutamia muita mukaan, ota yhteyttä jos olet
kiinnostunut!
Lisäksi NoseWork-kursseja ja harjoituksia jatketaan. Kiinnostuksen mukaan uusista lajeista voidaan
järjestää kursseja ja koulutuksia.
Eri jaosten yhteisiä lajiesittelyjä voidaan järjestää, erityisesti nuorisojäsenille suunnattuja.

Toko-jaoksen toimintasuunnitelma 2019
Toko-jaoksen koulutukset jaetaan edelleen kevät- ja syyskauteen. Mahdollisista juhlapyhien
vaikutuksista koulutuskertoihin ilmoitetaan yhdistyksen kotisivuilla ja facebookissa sekä kentällä.
Nonstop-koulutus on tarkoitettu seuran jäsenille. Koulutus pidetään joka torstaisin klo 19-20.
- kevätkausi 17.1. – 23.5.2019 (17 krt)
- syyskausi 15.8. – 7.11.2019.
Koulutusaihe ja kouluttaja ovat vaihtuvia. Nonstop-koulutus on ilmainen seuran jäsenille.
Jäsenille pyritään markkinoimaan toko-jaoksen maanantain ja lauantain harjoitteluvuoroja, joissa kukin
pystyy treenaamaan sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa esim. ed. viikon teemakohtaisia
liikkeitä.
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KAUDEN KOULUTTAJAT
Sannamari Nousiainen, toko -jaoksen vastaava
Miia Hoskari
Laura Raekannas
Krista Differt
Liisa Teronen
Asta Suvanto
Jaana Valkama
Eija Voutilainen
Eija Majuri

Lisäksi tokon ALO-/AVO ja VOI-/EVL – kursseista toivotaan tulevan uusia kouluttajia.
VUODEN MAKSULLISET KURSSIT
Toimintakaudella pyritään järjestämään seuraavat maksulliset kurssit:
1) Tokon VOI-/EVL -ryhmä 4.1. – 24.5.2019
- Ryhmiä 2 ja 13 koirakkoa.
- ryhmiin pääsee ne koirakot, joilla tavoitteena nousujohteinen harjoittelu ja kisaaminen
- ryhmien koirakoista pyritään saamaan koirakkoja mukaan yhdistyksen edustusjoukkueisiin
- ryhmät kokoontuvat joka toinen perjantai (4-5/2019 torstaisin)
- kouluttajina Asta Suvanto ja Eija Voutilainen
- Kurssin hinta:
o 80 euroa/koirakko, jos ei kouluta 2 kertaa/kausi ja
o 40 euroa/koirakko, jos kouluttaa 2 kertaa/kausi.
- Tiedustelut ja ilmoittautuminen: asta.suvanto@hotmail.com

2) Tokon ALO-/AVO-ryhmä 14.1. – 20.5.2019 (KURSSI TÄYNNÄ)
 joka toinen maanantai klo. 19.00 -20.00

6 koirakkoa
 Kouluttajina Jaana ja Liisa
 kurssin hinta:
o 80 euroa/koirakko, jos ei kouluta 2 kertaa/kausi ja
o 40 euroa/koirakko, jos kouluttaa 2 kertaa/kausi.

3) Pentukurssi keväällä (huhti-toukokuu)
 kouluttajina Asta ja Sannis, varakouluttajana Jaana
 4 kertaa.
 kurssin hinta: 40 euroa/koirakko
 ajankohta selviää myöhemmin
 tiedustelut ja ilmoittautuminen: sannis.nousiainen@gmail.com
4) Rally-tokokurssi keväällä (ajankohta selviää myöhemmin)
 joka toinen maanantai klo. 19-20
 8 kertaa (60 min/krt)
 maksimissaan 6 koirakkoa
 kurssin hinta:
o 80 euroa/koirakko, jos ei kouluta 2 kertaa/kausi ja
o 40 euroa/koirakko, jos kouluttaa 2 kertaa/kausi.
 kouluttaja: Eija Voutilainen
 tiedustelut ja ilmoittautuminen: puh. 040-554 2929.

KOULUTTAJILLE JA AKTIIVISILLE JÄSENILLE MAKSULLISET KOULUTUSKURSSIT
(ulkopuolinen kouluttaja)
Toko-kouluttajat pyrkivät kouluttamaan itseään ja ylläpitämään omaa tieto-taitotasoaan sekä tokossa
että rally-tokossa myös vuonna 2019. Jaos hakee hallitukselta luvan järjestää koulutuksia.
JOUKKUEKISAT vuonna 2019, JOIHIN JAOS PYRKII KOKOAMAAN EDUSTUSJOUKKUEET
Asta Suvanto alkaa kokoamaan alustavia jaoksen edustusjoukkuetta/-joukkueita jo syksyllä 2018.
Koirakon tulee näyttää kisatasonsa ennen joukkueeseen pääsyä ja koirakolla tulisi olla ainakin yksi
tulos omasta luokastaan. Maalis -huhtikuussa 2019 tehdään väliarvio koirakkojen valmiustilanteesta ja
koirakkojen tasosta.
1) Tokon Piirimestaruusjoukkuekisa
 kisan ajankohta selviää myöhemmin
2) Tokon joukkue- ja yksilö- SM-kisat 3.8 - 4.8.2019
 Paikka: Paimio
 Joukkuevastaava: Asta Suvanto
3) Rally -tokon SM-kisat
 joukkuevastaava: Eija Voutilainen
4) Rally-tokon piirimestaruuskisat
 joukkuevastaava: Eija Voutilainen
Joukkuevastaavan tehtävänä on koota joukkue, huolehtia joukkueen ilmoittautuminen kisaan ja toimia
yhdyshenkilönä ja koordinaattorina.

Toko-jaoksen puolesta 2.11.2018
Sannamari Nousiainen
toko- jaoksen vastaava

PALVELUSKOIRAJAOS
Tottelevaisuuskoulutukset jatkuvat tiistaisin ja lauantaisin Kiljavan koulutuskentällä. Kevätkaudeksi
2019 on varattu hallivuoro Showlinkin hallilta Klaukkalasta maanantaisin klo 18-22 maaliskuun 2019
loppuun saakka. Syksylle 2019 (loka-joulukuu) tullaan varaamaan myös hallivuoro, jos tarpeeksi
halukkaita ilmoittautuu mukaan. Maastossa eri lajeja harjoitellaan erillisissä pienryhmissä.
Järjestetään palveluskoirakokeita tarpeen mukaan, lajeina jälki, haku, etsintäkoe, erikoisjälki ja
käyttäytymiskoe. Järjestetään belgianpaimenkoirien kansallisten lajien rotumestaruuskilpailut 25.26.5.2019.
Tuetaan yhdistyksen jäseniä kouluttautumisessa ja kutsutaan ulkopuolisia kouluttajia tarpeen ja
kiinnostuksen mukaan. Osallistutaan yhdistyksen talkoisiin ja tapahtumiin.
Pyritään lähettämään edustusjoukkueet Suomen Palveluskoiraliiton SM-kisoihin sekä FH SM-kisoihin.
Tanja Kiriloff

AGILITYJAOS
Tavoitteena on järjestää koulutusta, joka mahdollistaa harrastajille kehittymisen alkeista kisavalmiiksi,
ja halutessaan kilpailemaan epävirallisissa ja virallisissa kisoissa Impivaaran Halleja edustaen.
Edustuspakkoa ei ole, mutta yhdistyksen lisenssillä kisaavat saavat etusijan ilmoittautumisessa
ohjattuihin treeneihin.
Osallistutaan talkoisiin ja yhteisiin tapahtumiin. Talveksi hankitaan tarpeen mukaan joko vapaatreenejä
tai ohjattuja hallitreenivuoroja.
Kesäksi 2019 anotaan viralliset kisat.
Pyritään saamaan joukkueita piirinmestaruus- ja SM-kilpailuihin.
Kati Nieminen
Impivaaran Hallit ry:n agilityjaoksen puolesta

PELASTUSKOIRAJAOS
Pelastuskoirajaoksen tottelevaisuusharjoitukset järjestetään viikoittain keväästä myöhäiseen syksyyn
yhdistyksen kentällä, ja talviaikaan tarjotaan mahdollisuus hallivuoroon. Useat viikoittain kokoontuvat
maastoryhmät harjoittelevat läpi vuoden. Ketteryysesteet tulee ainakin osin uusia huonon kunnon
vuoksi ja toisaalta vastaamaan uusia Ipor sääntöjä.
Pelastuskoirajaos pyrkii tarjoamaan jokaiselle jäsenelleen harjoitteluryhmän sekä maastolajeissa että
tottelevaisuudessa kunkin jäsenen henkilökohtaisten tavoitteiden suuntaisesti. Lisäksi pyritään
järjestämään koulutusta joko oman jaoston toteuttamana tai ohjaamaan jäseniä osallistumaan Vapepan
ja Palveluskoiraliiton järjestämille kursseille, joille kulloinkin katsotaan olevan tarvetta. Järjestämme
jaoksen kesäleirin kesäkuussa ja pyrimme järjestämään myös syysleirin. Kouluttajille järjestetään
heidän tarvitsemaansa koulutusta.
Hälytysryhmän sisäistä kiinteyttä ja toimivuutta lisätään jatkamalla hälytystreenejä säännöllisesti sekä
kiinnittämällä huomiota viestinnän sujuvuuteen. Hälytysryhmän jäsenten osaamistasoa kehitetään ja
ylläpidetään kohdennettujen harjoitusten avulla. Erityisesti hälytysryhmän koira-osaamista (koirakot ja
osaavat kartturit/apuohjaajat) pyritään tuomaan esiin mm. poliisiyhteyshenkilöille ja Vapepa-johtajille.
Hälytysryhmän koiravahvuutta pyritään ylläpitämään ja/tai lisäämään.
Pelastuskoirajaos pyrkii lisäämään yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa, tarvittaessa myös
Keski-Uudenmaan rajojen ulkopuolella, mm. osallistumalla yhteistyökokouksiin ja -harjoituksiin. Lisäksi

osallistutaan harjoitusten järjestämiseen ja kutsutaan omiin harjoituksiin sidosryhmien jäseniä.
Pelastuskoirajaos järjestää vähintään yhden kansallisen koemuodon kokeen ja Ipor-kokeen haussa.
Pelastuskoirajaos osallistuu mahdollisuuksien mukaan emoyhdistyksen muiden tapahtumien
järjestelyihin.
Pelastuskoirajaoksella on omat kotisivut osoitteessa www.nupeko.fi, joille löydät myös osoitteesta
http://www.impivaaranhallit.fi/pelastuskoirat-peko/. Sivuilla kerrotaan toiminnastamme ja ajankohtaisista
asioista. Vuonna 2019 on mahdollista hakea uutena harrastajana mukaan toimintaamme keväällä
toteutettavan Minustako pelastuskoirakoksi -kurssin suoritettuaan. Lisäksi voidaan ottaa mukaan
harrastajia tutustumiskäyntien kautta.
Pelastuskoirajaoksen ryhmänjohtajat
Leea Saarela ja Satu Timonen

Impivaaran Hallit Ry
Talousarvio 2019
Arvio 2019
Tuotot
Varsinainen toiminta
(pk+toko+agility+näyttely)
Kulut
Varsinainen toiminta
(pk+toko+agility+näyttely)
Muut tuotot
Muut kulut
(kokous, jäsenmaksut, pankkikulut, netti,
lehti-ilmoitukset, kirjanpito)
Koulutuskentän kulut
Poistot

Toteutunut 2017

20 000,00

27 926,44

-17 000,00

-20 547,93

-3 000,00

1 500,00
-2 789,53

-4 500,00
-1 000,00

-4 112,90
-3 116,82

Varainhankinta
Jäsenmaksut

7 000,00

6 865,00

Tilikauden ali/ylijäämä

1 500,00

5 724,26
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