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Talkookutsuja
Kiitos taas kaikille superahkerille ja niille
jotka ovat pystyneet osallistumaan
edes joskus – kaikesta pienestäkin on
yhteistä iloa. Talkootuottojen avulla
olemme mm. pystyneet uusimaan PK-,
toko- ja agikalustoa, pitämään kentän
valaistuna ja aurattuna talvella,
keittiöparakin lämpimänä ja hyvin
varusteltuna, kouluttamaan
kouluttajiamme, tarjoamaan ilmaisia ja
tuettuja koulutuksia jäsenillemme ja

Kuvan tai grafiikan
kuvateksti.

tukemaan talven hallivuoroja
rahallisesti.
Meillä on edessämme taas monta
kivaa tapahtumaa, joissa voimme
tehdä yhdistystämme tunnetummaksi
ja pitää taloutemme kunnossa.
PK- ja PEKO-kokeita on vielä Virkussa
27.10. PEKO (A/B), 17.11. Haku (1, 2, 3),
24.11. Jälkikoe (PAJÄ 1, 2, 3) ja 6.12.
Käyttäytymiskoe PAKK.

Klaukkalan joulutapahtuma sunnuntaina 24.11.
Monikossa
Nurmijärven Opisto järjestää koko
perheen joulumyyjäiset sunnuntaina
24.11. Monikossa, Klaukkalassa.
Mukaan on pyydetty myös meitä
esittelemään koiraharrastustoimintaamme.
Lähtisitkö Sinä koirasi kanssa tai ilman,
kertomaan harrastuksestasi
kiinnostuneille?
Meille on varattu paikka Monikon
edustalta, ulkoa siis. Voisi olla kiva että
saisimme joka tunnille klo 10-14
muutaman henkilön, jos vaikka sää on
kovin kylmä.

-Monikko avautuu myyjille 24.11. klo 8,
myynti klo 10-14
-Kahvio sulkeutuu klo 13.30
-Myyjäiset ohi ja poistuttu 16 mennessä
-Ulkona koirayhdistykset (voi olla että
tulee meidän lisäksi joku toinenkin
yhdistys)
Olisi kiva saada mahdollisimman
monesta jaoksesta väkeä mukaan!
Päivitämme yhdistysesitteemme ja
otetaan sitä myös jaettavaksi.
Facebook-ryhmässä Impivaaran Hallit
ry on julkaisu johon voit merkitä
osallistumisesi. Tai laita sähköpostia
osoitteeseen
impivaaranhallit@gmail.com

• Tervetuloa
sääntömääräiseen
syyskokoukseen
lauantaina 9.11.2019
klo 15:00 Ahjolan
nuorisotilan parvelle
osoitteessa Nahkurintie
6, Nurmijärvi. Esityslista
ohessa.

Paljon tärkeää asiaa
esimerkiksi hallista
ja jäsenkyselyn
tuloksista kakkukahvit!
Terveisin
Hallitus

Messukeskuksen näyttely 6.-8.12.2019
Teemme jälleen yhteistyötä Röykän
SPL:n kanssa, sillä talkoolaisia
tarvitaan paljon. Tehtävät ovat
yksinkertaisia: laitamme perjantaina
kehämattoja, teippimerkkauksia ja
katsomopenkkejä paikoilleen klo 818 välillä (viime vuonna hommaan
meni noin 8 h); lauantaina ja
sunnuntaina huolehdimme
purkupaikasta ulkona ja koko
päivän kahden hallin kulkuväylistä.
Sunnuntaina tietenkin vielä
loppusiivous.
Kiitos jo kaikille jotka ovat
reagoineet Facebook-ryhmien
kautta! Toivomme ilmoittautumista
25.11. mennessä. Tarvitsemme
jokaisen mahdollisen käsiparin.

Facebookissa on lomake johon voi
käydä suoraan rastittamassa mihin
vuoroon haluaisi (ei mobiilisti mutta
tietokoneella onnistuu): etsi ryhmä
nimeltä Messaritalkoot
Impha&Röykkä, ja liity sen jäseneksi.
Lisätietoja voi kysyä tai ilmoittaa
itsensä mukaan pj Aku Kaartiselle,
akukaartinen@gmail.com
Talkoolaisille ilmainen pysäköinti,
taukoruokailut ja kahvit sekä tietysti
pääsy koiramessuille!
Huom: aikataulu voi vielä elää,
mahdollista on että jo torstai-iltana
tarvitaan pieni porukka
rakentamaan.

Toukonäyttely 23.5.2020
Järvenpään näyttelynä tunnettu kaikkien rotujen
näyttely vaihtaa paikkaa!
Järjestämme yhdessä kolmen muun yhdistyksen
kanssa nyt Toukonäyttelyn nimellä kulkevan
tapahtuman Hyvinkään lentokentällä 23.5.2020. Myös
edelliselle päivälle tarvitaan pystytystalkooväkeä laita jo itsellesi kalenteriin.

Viralliset agilitykilpailut
Järjestimme historiamme ensimmäiset viralliset
agilitykilpailut viime kesänä. Kisat onnistuivat hyvin.
Nyt kannattaisi jatkaa ja anoa seuraavat kisat
vaikkapa loppukesälle 2020.
Teimme osallistujille palautekyselyn, ja varsin hyvää
palautetta saimmekin. Kiitos kaikille mukana olleille!
Vastausprosentti oli lähes 40 %. Äänentoistossa ja WCtiloissa jäi parantamisen varaa, mutta lähes kaikki
muut osa-alueet saivat hyvää ja erinomaista
palautetta. Erityisesti kiitettiin buffaa,
lämmittelymaastoa ja yleistä kisafiilistä.
Kyselyn yhteenveto löytyy nyt agilityjaoksen sivuilta.
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Syyskokous - Esityslista
Aika:

la 9.11.2019 klo 15

Paikka: Ahjola (parvi), Nahkurintie 6, Nurmijärvi

1.

Kokouksen avaus

2.

Kokouksen toimihenkilöiden valinta
-

puheenjohtaja
sihteeri
pöytäkirjan tarkistajat (2 kpl)
ääntenlaskijat (2 kpl)

3.

Valtakirjojen tarkistus.

4.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään kokouksen esityslista.

5.

Vahvistetaan toimintasuunnitelmat ja talousarvio vuodelle 2020.

6.

Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.

7.

Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet.

8.

Valitaan Uudenmaan Kennelpiirin ja Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n kokouksiin edustaja ja
varaedustaja.

9.

Valitaan toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat.

10.

Päätetään rally-toko -jaoksen perustamisesta.

11.

Valitaan jaostojen vastuuhenkilöt:
- Palveluskoirajaosto

Perheen lempilause tai

- Pelastuskoirajaosto

iskulause voi tulla

- Tottelevaisuusjaosto

tähän.

- Agilityjaosto
- Rally-toko (jos päätetty perustaa)
- Muut lajit
12. Päätetään hallityöryhmän perustamisesta.
13. Esitetään jäsenkyselyn tulokset.
14. Päätetään talkoopisteytyksen toteuttamisesta.
Asioista, joita ei ole kokouskutsussa ilmoitettu, voidaan keskustella, mutta ei päättää.

Muistakaahan lähettää kisatuloksia vuoden lopussa
jaosten vastaaville, lisätietoja lähempänä vuoden
loppua kotisivuilla ja Facebook-ryhmissä.
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