IMPIVAARAN HALLIT RY
SYYSKOKOUS
Aika:

lauantaina 9.11.2019 klo 15:00

Paikka:

Ahjola, Nurmijärvi

PÖYTÄKIRJA

1. Kokous avattiin klo 15:05. Osallistujalista, liite 1.
2. Valittiin kokouksen toimihenkilöt; puheenjohtajaksi Aku Kaartinen, sihteeriksi Kati
Nieminen ja pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Eija Majuri ja Maarit
Saarto.
3. Tarkistettiin saadut valtakirjat Tero Timonen, Satu Timonen, Kati Fingerroos, Ilse
Väisänen, Tia Lukkarinen, Pirita Laasonen (6 kpl, liite 2).
4. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kutsut oli lähetetty säädetyssä
ajassa. Hyväksyttiin kokouksen asialista.
5. Esitettiin toimintasuunnitelmat ja talousarvio vuodelle 2020.
Keskusteltiin talousarviosta ja esimerkiksi pk-jaoksen ja agilityn kulu- ja
menoarviosta. Todettiin että pyrkimys plus-miinus-nolla-tulokseen varsinkin kokeiden
osalta on ok, varainkeruuta tehdään pääosin yhteisillä näyttelytalkoilla. Seminaari
myös ulkopuolisille voisi tietysti olla hyvä ajatus, samoin kuin tokojaos pitää
maksullisia kursseja.
Suunnitelmallisuus ja koko vuodelle tehdyt suunnitelmat tapahtumista olisivat hyvä
keino parantaa myös markkinointia ja yhdessä tekemistä. Tarkempi jaottelu jaosten
mukaan onnistuu. Jos hallivuokrausajatus toteutuu, vaikutusta on tietenkin tähän
kokonaisarvioon.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelmat ja talousarvio vuodelle 2020 (liite 3).
6. Keskusteltiin jäsenmaksun korottamisesta mm. mahdollisen hallivuokrauksen
kulujen takia. Keskusteltiin nuorisojäsenmaksun markkinoimisesta.
Päätettiin nostaa vuosijäsenmaksua viidellä eurolla seuraavalle kalenterivuodelle:
35 € / vuosijäsen. 10 € / perhejäsen, 5 € nuorisojäsen, 350 € / ainaisjäsen.
7. Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Aku Kaartinen.
Valittiin Leea Saarelan ja Sannamari Nousiaisen tilalle hallituksen varsinaisiksi
jäseniksi Satu Timonen ja Asta Suvanto, ja varajäseninä jatkavat Minna Telama
ja Heidi Helin.
Hallitus 2020:
Puheenjohtaja: Aku Kaartinen
Varsinainen jäsen: Marja-Liisa Lötjönen
Varsinainen jäsen: Kati Nieminen
Varsinainen jäsen: Asta Suvanto
Varsinainen jäsen: Miia Hoskari
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Varsinainen jäsen: Satu Timonen
Varsinainen jäsen: Tanja Kiriloff
Varajäsen: Heidi Helin
Varajäsen: Minna Telama
8. Päätettiin, että hallitus valtuuttaa yhdistyksen edustajan tai edustajat
osallistumaan Uudenmaan Kennelpiirin ja Suomen Kennelliitto - Finska
Kennelklubben ry:n kokouksiin.
9. Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Birgitta Saikko ja Minna Kaartinen,
sekä varatoiminnantarkastajaksi Sari Lötjönen ja Susanna Karlsson.
10. Rallytoko-jaoksen perustaminen: tokojaos esittää että tokojaos nimetään toko- ja
rallytokojaokseksi. Perusteluina se, että rally-tokon aktiiviporukka on pieni,
toiminta aika uutta, ja osaksi samaa väkeä tokoharrastajien kanssa. Hyväksyttiin
esitys.
11. Valittiin jaostojen vastuuhenkilöt
- Palveluskoirajaosto: Tanja Kiriloff
- Pelastuskoirajaosto: Satu Timonen
- Toko- ja rallytokojaosto: Asta Suvanto
- Agilityjaosto: Kati Nieminen
- Muut lajit ja toiminta: Marja-Liisa Lötjönen
12. Päätetään hallityöryhmän perustamisesta.
Keskusteltiin mahdollisuudesta vuokrata kokonainen halli, tai tarvittava ala ensi
talveksi. Yleensä minimivuokra-aika on 12 kk. Tilantarve olisi esimerkiksi 1000 m2,
Aku on tutustunut muutamaan vaihtoehtoon Astrakanissa ja Karhunkorvessa.

Vuokrataso liikkuu 5-7 eur/m2, lisäksi tarvitaan tekonurmimatto, ja kuluja tulee
myös lämmityksestä ja vakuutuksesta. Alustavan laskelman mukaan
tarvittaisiin noin 200 eur per vrk tuloa tilasta jotta kulut peitettäisiin.
Keskusteltiin, että jäsenistölle pitäisi tehdä kartoitus tarpeista ja siitä mitä
oltaisiin valmis maksamaan. Ehkä myös yhteistyö jonkin muun seuran tai
yrityksen kanssa voisi onnistua, samoin kunnalta pitäisi kysyä avustusta tai
sponsorointia.
Muodostettiin hallityöryhmä tutkimaan asiaa: Aku Kaartinen, Sannis
Nousiainen, Laura Raekannas, ja Eija Majuri voi olla apuna talousasioissa sen
mukaan mitä pystyy. Muitakin voidaan ottaa vielä mukaan.
13. Esitetään jäsenkyselyn tulokset.
Käytiin läpi jäsenkyselyn yhteenveto (liite 4). Kysely oli hyödyllinen ja
vastauksia tuli paljon. Hallituksessa yritetään sopia keväälle ja/tai syksylle
jaosten yhteinen infotapahtuma uusille jäsenille. Ehdotettiin myös ns.
kummihenkilöä jonka kautta voisi päästä tutustumaan eri lajeihin.
Tunnettuutta paikkakunnalla voitaisiin edistää ehdottamalla ja kirjoittamalla
paikallislehteen säännöllisesti juttuja eri lajeista ja toiminnastamme. Olemme
mukana 24.11. Klaukkalassa joulutapahtumassa, Kati tekee tästä jutun.
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14. Päätetään talkoopisteytyksen toteuttamisesta.
Talkoopisteytystä testattiin kuluvan vuoden aikana, ja jäsenkyselyssä tuli mielipiteitä
puolesta ja vastaan. Eniten talkoopisteistä toivottiin hyötyä edullisemmasta tai
ilmaisesta osallistumisesta koulutuksiin ja seminaareihin. Testiä jatketaan ja hallitus
jatkaa keskustelua.
Muuta:
Pikkujouluja vietetään 18.1.2020 Ahjolassa, ohjelmana
Patrik "Pata" Degerman - tavoitteiden asettelu ja sen jälkeen ruokailua ja seurustelua.
Joulukuun näyttelyyn tarvitaan vielä lisää talkoolaisia 6.-8.12.
Noseworkin 1. SM:t hakevat järjestäjää, olisiko meillä rahkeita?
Treeniliivitilaus tarvitsisi organisoijan. Myös keltaisia huomioliivejä tarvitaan,
olemassa olevat inventoitava. Keskusteltiin mahdollisuudesta hankkia
edustustarkoitukseen esim. lippiksiä ja/tai brodeerattuja/silitettäviä irtologoja
kiinnitettäväksi omaan paitaan tai treeniliiviin. Eija Majuri pyytää tarjouksen.
Kiitosta jaettiin kaikille aktiivisille talkoilijoille!
Kokous päätettiin klo 16:50.
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_________________________
Aku Kaartinen

___________________________
Kati Nieminen

_________________________
Eija Majuri

___________________________
Maarit Saarto

