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Jäsenkyselyn toiveita

Kuvan tai grafiikan
kuvateksti.

Olemme hallituksessa käyneet läpi
viime vuoden jäsenkyselyssä
kertomianne palautteita ja toiveita.

Parannamme ja aikastamme eri
tapahtumista, kursseista ja tilaisuuksista
kertomista kaikissa kanavissa.

Kyselyn yhteenvetohan löytyy
kotisivuiltamme osoittesta

Ahkerien talkoolaisten ykköstoiveena oli
saada etuja erilaisiin kursseihin ja
koulutuksiin. Tänä vuonna
kokeilemmekin uutta: talkoilemalla
tuplaat etusi!

https://www.impivaaranhallit.fi/yhdistys/

1. Vuoden 2020 Toukonäyttelyn tai messarin talkoisiin sitoutuneille (yksi
työvuoro): 40 % alennusta max kahdesta Imphan järjestämästä
maksullisesta kurssista.
2. Muihin talkootapahtumiin osallistunut (myös koulutusvuorot ja
tuomarointi käyvät): 20 % alennusta max kahdesta Imphan järjestämästä
maksullisesta kurssista.

• Tervetuloa
sääntömääräiseen
syyskokoukseen
lauantaina 14.3.2020
klo 11:00 Ahjolan
nuorisotilaan osoitteessa
Nahkurintie 6, Nurmijärvi.
Esityslista ohessa.

Tässä kokouksessa
käsitellään
tilinpäätös ja
vuosikertomukset.
Myös Vuoden koirat
ja aktiivijäseniä
palkitaan.
Kakkukahvit!
Terveisin
Hallitus

Täysi hinta kaikista maksullisista kursseista jos ei osallistu mihinkään
talkootapahtumaan.
Ei-jäsenille täysi hinta.
Suosituille kursseille etusija talkoolaisille ilmoittautumisjärjestyksessä.
Pidämme yllä aktiivisuustaulukkoa siten,
että tapahtuman vastaava kirjaa
talkoolaiset ylös hallituksen
ylläpitämään dokumenttiin.
Ole myös itse aktiivinen ettet jää ilman
merkintää, aina ei kaikkien nimi ole
tiedossa tai muistissa.

Kuva: Auvo Kuusinen

Tapahtumakalenteri
Lisäämme tapahtumista, kokeista ja kursseista tietoa kotisivuille,
Facebook-ryhmiin ja tarvittaessa myös sähköpostilla. Tässä nyt tiedossa
olevia tapahtumia:
PK-koesuunnitelma: 15.3. Hakukoe, 5.4. Hakukoe, 25.4. ek. 16.5. jälki,
3.7. haku (yökoe), IFH 1.7. ja 10.7.
Toko ja rallytoko: kisanomaiset tokotreenit la 2.5. ja mölli-rallytokokisa
to 11.6. FB:ssä ja kotisivuilla paljon tietoa alkavista kursseista!
Agilityn piirinmestaruuskisat 15.3. Järvenpäässä
Kevään yleiset kenttätalkoot pidetään 26.4. klo 11 alkaen
Toukonäyttely Hyvinkään lentokentällä lauantaina 23.5., rakennus ja
yövartio pe 22.5.
(tästä tulossa iso näyttely, talkooväkeä tarvitaan)

Toukonäyttelyn järjestäminen yhdessä kolmen muun yhdistyksen kanssa:
Kaikkien rotujen näyttelyyn uudessa paikassa, Hyvinkään lentokentällä, on ilmoittautunut jo nyt ennätysmäärä koiria! Sehän
tietää sievoista summaa meillekin – jo tässä vaiheessa iso kiitos näyttelytoimikunnassa järjestelyjä viimeisen vuoden ajan
hoitaneille Sannikselle, Markalle, Miialle ja Tanjalle.
Rakennusiltaan 22.5. tarvitaan ainakin tavarankuljetusta kentältä ja lastausta Rajamäen varastolla, Hyvinkään lentokentällä
kehien rakennusta, telttojen pystytystä, pöytien ja tuolien paikoilleen laittoa, sekä yövartio noin klo 20-06 väliselle ajalle.
Lauantaina 23.5. henkilötarve noin 25-30 klo 06-19 välillä: luultavasti työlistalla ainakin rokotusten tarkistusta, ruokailuteltan
hoitoa, pysäköinnin rahastusta, yleisiä juoksutytön ja -pojan hommia, ja lopuksi näyttelyn purku ja tavaroiden lastausta ja
kuljetusta takaisin kentälle. Jos sinulla on voimassaoleva järjestysmieskortti ja pystyt olemaan lauantaina päivällä paikalla,
lähetä valokuva/kopio kortistasi Marja-Liisalle, marja-liisa.lotjonen@kolumbus.fi

Hallituksen esittely
Hallitus esittäytyy!
Aku Kaartinen, puheenjohtaja
Laumaan kuuluu vaimoni Hannan lisäksi, 2 riiseniä
Harmi ja Karma. Impivaaran hallitukseen olen
kuulunut vuodesta 2014, puheenjohtajana alkoi
kolmas vuosi. Lajeina meillä on tällä hetkellä PK-haku
& -jälki sekä IFH-peltojälki. Nähdään kentällä!
"Dogs are not our whole life, but they make our lives
whole" -Roger CarasKati Nieminen, sihteeri, agijaoksen vetäjä
Tulin mukaan Imphan toimintaan noin 16 vuotta
sitten, kun vihdoin sain kauan haaveilemani oman
koiran - vasta 30-vuotiaana! Staffi Dumlen kanssa
tokoiltiin torstaisin ja sittemmin lajiksi vaihtui agility. Nyt
laumassa staffi Dajm ja agieläkeläinen
kromfohrländer Tikkis. Kotisivut www.katinsivut.com

Hallien haukahdus 1/2020

Hallitus esittäytyy!
Marja-Liisa ”Markka” Lötjönen, jäsensihteeri, muut
lajit ja toiminta -vastaava
Ensimmäisen kerran olen tutustunut Impivaaran
Halleihin siskoni ja hänen koiriensa kautta. Vuonna
1996 sain ensimmäisen oman koiran silkkiterrieri Ärjyn
ja vuonna 2003 Hipon. Tällä hetkellä minulla on kaksi
silkkiterrieriä Santi ja Jose, joiden kanssa harrastan
NoseWorkia, näyttelyitä sekä jonkun verran myös
tokoa ja rally-tokoa. Olen myös mukana
näyttelytoimikunnassa järjestämässä joka toinen vuosi
koiranäyttelyä. Aiemmin näyttely tunnettiin nimellä
Järvenpään näyttely, nykyään Toukonäyttely.

Jatkuu
seuraavassa jäsenkirjeessä….
Kevätkokous
- Esityslista
Aika:

14.3.2020 klo 11:00

Paikka: Nahkurintie 6, Nurmijärvi

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
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