Yleinen toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Jaostojen toimintasuunnitelmista nähtävissä yksilöidyt suunnitelmat.
Pyritään järjestämään uusille jäsenille tilaisuuksia toimintaan tutustumiseen sekä jaosten yhteisiä
kokoontumisia. Pyritään järjestämään seminaareja, valmennuksia ja luentoja.
Selvitetään oman hallin vuokrausmahdollisuutta ensi talvikaudelle.
Aktiviteettien järjestäminen edellyttää myös jäsenistön aktiivisuutta - hallitus ei pysty tekemään kaikkea
yksin.
Pyritään pitämään kotisivut ja kentän ilmoitustaulu ajan tasalla Facebookin lisäksi.
Kentän, tarvikkeiden ja parakkien kuntoa pidetään yllä säännöllisesti siivoamalla.
Järjestämme pikkujoulut eli ohjelmallisen illanvieton 18.1.2020 Ahjolassa!
Kevättalkoot järjestetään huhti-toukokuussa, ajankohta tiedotetaan alkuvuodesta.

Muut lajit ja toiminta; toimintasuunnitelma 2020
Tarpeen mukaan järjestetään näyttelykoulutusta siitä kiinnostuneille sekä mahdollisuuksien mukaan
match show -tapahtumia. Yhdistys on myös valmistelemassa/suunnittelemassa vuoden 2022
Toukonäyttelyä. Näyttelytoimikuntaan otetaan mielellään myös uusia 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 2020
Jaos esittää, että toko-jaoksen nimi muutetaan ”toko- ja rally-toko –jaos –nimiseksi 1.1.2020 alkaen,
koska jaoksessa on sekä toko- että rally-toko -toimintaa. Jaosvastaava edustaa molempia lajeja.
Tokon ja Rally-tokon yhteyshenkilöt ovat:
toko: Asta Suvanto, asta.suvanto@hotmail.com
rally-toko: Eija Majuri, eija.majuri@eijamajuri.fi.
Toko- ja rally-tokojaoksen ohjattu koulutuskausi on 5.3. – 5.11.2020 klo. 18.30 - 20.00.
Mahdollisista juhlapyhien vaikutuksista koulutuskertoihin ilmoitetaan yhdistyksen kotisivuilla ja
facebookissa sekä kentällä.
Maanantaisin pidetään maksulliset, kurssimuotoiset koulutukset.
Torstaisin jäsenille ilmaiset ja osittain ohjatut treenit.
Jäsenille markkinoidaan jaoksen maanantain ja lauantain harjoitteluvuoroja, joissa kukin pystyy
treenaamaan sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa.

KAUDEN KOULUTTAJAT
toko-kouluttajat:
1) Miia Hoskari
2) Krista Riitinki
3) Krista Differt
4) Laura Raekannas
5) Asta Suvanto (maksulliset koulutukset)
6) Liisa Teronen (syyskausi 2020)
7) Jaana Valkama (varalla)
8) Sannamari Nousiainen (varalla)
”kertakouluttajat”:
1) Kati Kangasniemi
Rally-tokokouluttajat
1) Tia Lukkarinen
2) Kati Fingerroos
3) Eija Majuri
4) Pirita Laasonen
5) Kati Kangasniemi (2 krt)

JÄSENILLE ILMAISET TORSTAIKOULUTUKSET
klo. 18.30-19.00:
Toko- ja rally-tokoperusteet

klo. 19.00-19.30:
Arjen perustaidot

1 vetäjä

1 vetäjä

Kierron perusteet, takapään
käyttö, käännökset, eteentulo,
sivulletulo, kontakti, liikkeelle
lähtö, siirtymät, aloituspaikalle
meno, liikkeiden lopetukset,
koiran lämmittely, oikealla
puolella työskentely.

Vetämättä hihnassa, toisten
koirien kohtaaminen, ihmisen
kohtaaminen ja odottaminen,
odottaminen istuen ja maaten,
koiran palkkaus ja leikkiminen,
kontakti, luoksetulo,
näyttelykoulutus (?) jne.

klo. 19.00 alkaen:
Omatoimitreenit:
Toko ja Rally-toko
1 näyttää liikkeen treenin
alussa

Joka kerta näytetään 1 liike,
jota jokainen treenaa
pareittain tai pienissä
ryhmissä. Myös ns. vetäjä
pääsee itse treenaamaan.

MAKSULLISET KURSSIT
1) Tokon VOI-/EVL -ryhmä 23.3. – 25.5.2020 (syksyn päivämäärät selviävät myöhemmin)
- 7 koirakkoa
- ryhmiin pääsee ne koirakot, joilla tavoitteena nousujohteinen harjoittelu ja kisaaminen
- ryhmien koirakoista pyritään saamaan koirakkoja mukaan yhdistyksen edustusjoukkueisiin
- treenit joka maanantai klo 19-20
- kouluttajana Asta Suvanto
- 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) Rally-tokon perusteet –kurssi I: 20.4.- 25.5.2020
• maanantai klo. 18-19
• 6 kertaa
• maksimissaan 5 koirakkoa
• kurssin hinta: 60 euroa/koirakko
• kouluttaja: Ilse Väisänen (maksullinen kouluttaja)
• tiedustelut ja ilmoittautuminen: ilse.vaisanen@gmail.com
3) Rally-tokon kilpailuun valmistava –kurssi I: 20.4.- 25.5.2020
• maanantai klo. 19-20
• 6 kertaa
• maksimissaan 5 koirakkoa
• kurssin hinta: 60 euroa/koirakko
• kouluttaja: Ilse Väisänen (maksullinen kouluttaja
• tiedustelut ja ilmoittautuminen: ilse.vaisanen@gmail.com

4) Pentukurssi I: 4.-25.5.2020 (4 kertaa)
• maanantaisin klo. 19-20
• 4 kertaa/maks. 8 koirakkoa
• kouluttaja: Tia ja Pirita
• kurssin hinta: 40 euroa/koirakko
• tiedustelut ja ilmoittautuminen: tia.lukkarinen@gmail.com
5) Pentukurssi II: 17.8 – 7.9.2020
• maanantaisin klo. 19-20
•
4 kertaa
• kouluttaja: selviää myöhemmin
• kurssin hinta: 40 euroa/koirakko
• tiedustelut ja ilmoittautuminen: asta.suvanto@hotmail.com

6) Tokon ALO-/AVO-ryhmä (syksyllä 2020)
•
maanantaisin
•
6 koirakkoa
• Kouluttaja: Liisa Teronen
• kurssin hinta:
o 80 euroa/koirakko, jos ei kouluta 2 kertaa/kausi ja
o 40 euroa/koirakko, jos kouluttaa 2 kertaa/kausi.
• tiedustelut: eiriemullarajaa@gmail.com
7) Rally-tokon perusteet –kurssi II: 24.8.- 28.9.2020
• maanantai klo. 18-19
• 6 kertaa
• maksimissaan 5 koirakkoa
• kurssin hinta: 60 euroa/koirakko
• kouluttaja: Ilse Väisänen (maksullinen kouluttaja)
• tiedustelut ja ilmoittautuminen: ilse.vaisanen@gmail.com
8) Rally-tokon kilpailuun valmistava –kurssi II: 24.8.- 28.9.2020
• maanantai klo. 19-20
• 6 kertaa
• maksimissaan 5 koirakkoa
• kurssin hinta: 60 euroa/koirakko
• kouluttaja: Ilse Väisänen (maksullinen kouluttaja)
• tiedustelut ja ilmoittautuminen: ilse.vaisanen@gmail.com

SUUNNITELLUT MÖLLIKISAT
Tavoitteena on järjestää sekä tokon että rally-tokon möllikisat keväällä ja syksyllä.
Asta ja Eija neuvottelevat HSKK:n edustajan kanssa mahdollisuudesta järjestää yhteiset tokomöllikisat.

KOULUTTAJILLE JA AKTIIVISILLE JÄSENILLE MAKSULLISET
KOULUTUSKURSSIT
(ulkopuolinen kouluttaja)
Kouluttajat pyrkivät kouluttamaan itseään ja ylläpitämään omaa tieto-taitotasoaan sekä tokossa että rallytokossa myös vuonna 2020. Jaos hakee hallitukselta luvan järjestää koulutuksia.
Alustava suunnitelmana kouluttajakoulutuksesta, mikä esitetään hallitukselle alkuvuoden aikana:
11.-12.4.2020 tokon ja rally-tokokouluttajien koulutus. Asta ja Eija selvittävät kouluttajan ja kustannukset.
Lisäksi kouluttajat ostavat itselleen omakustannushintaan koulutuksia, mitkä pidetään yhdistyksen
kentällä.

TARVITTAVAT VÄLINEHANKINNAT
Toimintasuunnitelman laatimisvaiheessa ei tullut esille välinehankintatarpeita. Jaosvastaava esittää
tarvittaessa hankintatarpeet hallitukselle toimintavuoden aikana.

JOUKKUEKISAT VUONNA 2020, JOIHIN JAOS PYRKII KOKOAMAAN
EDUSTUSJOUKKUEET
Asta Suvanto on aloittanut kokoamaan alustavaa jaoksen edustusjoukkuetta/-joukkueita jo syksyllä 2019.
Koirakon tulee näyttää kisatasonsa ennen joukkueeseen pääsyä ja koirakolla tulisi olla ainakin yksi tulos
omasta luokastaan.

Helmi-maaliskuussa 2020 tehdään väliarvio koirakkojen valmiustilanteesta ja koirakkojen tasosta.
1) Tokon Piirimestaruusjoukkuekisa
• kisan ajankohta selviää myöhemmin
• Paikka: selviää myöhemmin
• Joukkuevastaava: Asta Suvanto
2) Tokon joukkue- ja yksilö- SM-kisat
• 6.-7.6.2020
• Paikka: Mikkeli
• Joukkuevastaava: Asta Suvanto
3) Rally-tokon SM-kisat
• 29.8.2020
• Paikka: Lieto
• joukkuevastaava: Eija Majuri
4) Rally-tokon piirimestaruuskisat
• kisan ajankohta selviää myöhemmin
• Paikka selviää myöhemmin
• joukkuevastaava: Eija Majuri
Joukkuevastaavan tehtävänä on koota joukkue, huolehtia joukkueen ilmoittautuminen kisaan ja toimia
yhdyshenkilönä ja koordinaattorina.

TOKO-JAOKSEN TULO- JA KULUENNUSTE VUODELLE 2020
KOHDE

AJANKOHTA

TOIMINTATUOTOT
(+)

tokon voi-evl ryhmä

23.3. –
25.5.2020 +
syksy 2020

880

TOIMINTAKULUT
(-)

7 koirakkoa x
80 euroa

Rally-tokon
perusteet –
kurssi I

20.4.- 25.5.2020

300

-120

Rally-tokon
kilpailuun
valmistava –
kurssi I

20.4.- 25.5.2020

300

-120

Pentukurssi I

4.-25.5.2020

320

Pentukurssi II:

17.8 – 7.9.2020

320

syksy 2020

480

Tokon ALO/AVO-ryhmä
Rally-tokon
perusteet –
kurssi II:

Rally-tokon
kilpailuun
valmistava –
kurssi II

24.8.- 28.9.2020

24.8.- 28.9.2020

300

300

HUOMIOITAVAA

5 koirakkoa x
60 euroa
6 koulutuskrt x
-20 euroa
5 koirakkoa x
60 euroa
6 koulutuskrt x
-20 euroa
8 koirakkoa x
40 euroa
8 koirakkoa x
40 euroa
6 koirakkoa x
80 euroa

-120

5 koirakkoa x
60 euroa
6 koulutuskrt x
-20 euroa

-120

5 koirakkoa x
60 euroa
6 koulutuskrt x
-20 euroa

möllitokokisa

kevät 2020

rallimöllikisa

alkukesä 2020

300

-100

rallimöllikisa

alkusyksy 2020

300

-100

toko sm
rally sm
kouluttajien
koulutus
hallimaksu
YHTEENSÄ
NETTO

6.-7.6.2020
29.8.2020
kevät 2020

tavoite min 30
koirakkoa
tavoite min 30
koirakkoa

-225
-225
100

kevät 2020
3 580
1 170

-970
-190
-2 410

17 krt

Toko-jaoksen puolesta 2.11.2019
Sannamari Nousiainen
toko- jaoksen vastaava

PALVELUSKOIRAJAOS
PK-jaosto pitää tammi-helmikuun aikana suunnittelupalaverin, jossa suunnitellaan vuoden 2020
PK-kokeita ja tapahtumia.
Järjestetään mahdollisesti jokin seminaariluontoinen koulutustilaisuus ulkopuolisen kouluttajan
pitämänä.
Joka viikko tiistaisin klo 17 varattu kenttä PK-jaoston treenejä varten. Kartoitetaan mahdollista
hallivuoroa talvikaudelle 2020-2021. Toistaiseksi ei järjestetä ohjattuja koulutuksia.
Uusitaan tarvittaessa PK-välineistöä vanhojen tilalle (noutokapulat jne.).

AGILITYJAOS
Agilityjaos tarvitsee uuden vetäjän Kati Niemisen tilalle.
Jaoksen tavoitteena on ollut 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. Kesäkaudeksi pyritään järjestämään tarvittava määrä
ohjattuja treenejä omalle kentälle. Talveksi hankitaan tarpeen mukaan joko vapaatreenejä tai ohjattuja
hallitreenivuoroja.
Kesäksi 2020 pyritään anomaan viralliset kisat.
Pyritään saamaan joukkueita piirinmestaruus- ja SM-kilpailuihin.
Kati Nieminen
Impivaaran Hallit ry:n agilityjaoksen puolesta

PELASTUSKOIRAJAOS
Toimintasuunnitelma 2020, Impivaaran Hallit ry Pelastuskoirajaos
”Pelastuskoirajaoksen tavoitteena on kouluttaa toimivia koirakoita kadonneiden ihmisten
etsintään VAPEPA:n alaisiin poliisin kutsumiin etsintöihin.”
Pelastuskoirajaos ylläpitää ja kehittää jaoksen koirakoita järjestämällä vuonna 2020
Tottelevaisuuskoulutusta ja ketteryyttä kentällä ja hallintaa metsässä
-

Henkilöetsintää maastossa, taajamassa ja rakennuksissa

-

Jäljestystä maastossa ja pellolla

-

Pitkiä 1-2h harjoituksia etsinnän perusteet osaaville koirakoille

-

Virta-tarkastukseen valmistavia 2-3h harjoituksia tarkastukseen meneville koirakoille

-

Hälytysharjoituksia hälytysryhmään kuuluville koirakoille ja apuohjaajille

-

Tarvittaessa suunnistuskoulutusta ja apuohjaajakoulutusta

KOKEET
Järjestämme vuoden 2020 aikana PEKO-T kokeita 1-3 kpl ja tarvittaessa IPOR-kokeita 1-2 kpl.
KESÄLEIRI
Jaoksemme leiri pidetään touko-kesäkuussa ja sen lisäksi mahdollisesti järjestämme viikonloppuvierailuita/lyhytleirejä 1-2kpl
ULKOPUOLISET KOULUTUKSET
Teemallisiin koulutuksiin/kursseihin haemme lisää osaamista ulkopuolisilta kouluttajilta.
HÄLYTYSRYHMÄ
Hälytysryhmä ylläpitää hälytysvalmiuksia osallistumalla sekä yhteisiin, että omiin harjoituksiin.
-

Hälytysryhmä ylläpitää OHTO:n lisäksi sisäistä hälytysjärjestelmää ja vastaa järjestelmällisesti
kaikkiin etsintäpyyntöihin.

YHTEISTYÖ
Pyrimme yhteistyöhän Etelä-Suomen alueen muiden pelastuskoiraryhmien kanssa ja osallistumaan muihin alueellisiin yhteystyökoulutuksiin ja tapahtumiin.
VAPEPA
Jaoksemme jäsenet voivat osallistua VAPEPA:n järjestämiin koulutuksiin, josta he hankkivat
osaamista etsintöihin.
TIEDOTUS
Jaoksen omille verkkosivuille tiedotetaan ajankohtaisia asioita ja alkavista koulutuksista.
-

Jaoksella on oma tiedotuskanava sisäisiin tarkoituksiin, kuten Nimenhuuto ja oma FB- ryhmä.

Pelastuskoirajaoksen ryhmänjohtajat: Leea Saarela ja Satu Timonen

