
IMPIVAARAN HALLIT RY PÖYTÄKIRJALUONNOS
SYYSKOKOUS 

Aika: keskiviikkona 18.11.2020 klo 19

Paikka: Teams-kokous

                        
1. Kokous avattiin klo 19:05. Osallistujalista, liite 1.

2. Valittiin kokouksen toimihenkilöt; puheenjohtajaksi Aku Kaartinen, sihteeriksi Kati 
Nieminen ja pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Eija Majuri ja Kirsi 
Salmijärvi.

3. Valtakirjoja ei esitetty.

4. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kutsut oli lähetetty säädetyssä 
ajassa. Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5. Esitettiin toimintasuunnitelmat ja talousarvio vuodelle 2021.

Keskusteltiin toimintasuunnitelmista. Lisätään vielä yleiseen toimintasuunnitelmaan 
maininta mahdollisesti järjestettävästä järjestyksenvalvojakurssista. Näyttelyissä 
tarvitaan aina kortillisia järjestyksenvalvojia. 

Näyttää siltä, että joulukuulta alustavasti maaliskuulle 2021 järjestettävä 
messukeskuksen näyttely saattaa hyvinkin peruuntua. Silloin 2020 messari jää 
koknaan pitämättä, ja seuraava on sitten joulukuussa 2021. Keväältä siirretty 
Toukonäyttely kuitenkin saatiin pidettyä syyskuussa, ja siitä on tulossa mukava tuotto
yhdistykselle.

Vuosi sitten perustettu hallitoimikunta teki hallitiedusteluja ja hintalaskelmia 
alkuvuodesta. Karhunkorvessa käytiin myös katsomassa erästä tyhjää hallia. 
Vuokrataso on kuitenkin niin kova, ettei tällä hetkellä tunnu mahdolliselta saada omaa
hallia. Myös keinonurmi on todella iso investointi. Jos ei tule vastaan jotain edullista 
vaihtoehtoa, todennäköisesti jatkamme kuten nytkin. Nurmijärvelle on saatu yksi 
vuokrahalli Hangontien varteen, Koirakallio, josta voisimme yrittää saada ensi 
kaudeksi pidemmän vuokra-ajan. Hallin koko on 250 m² eli se ei ole kovin suuri, 
soveltuu osin joidenkin lajien treeneihin.

Myös ison kentän pinnasta keskusteltiin, pitäisikö sille tehdä jotain toimenpiteitä. 
Isompi lanaus aiheuttaa pitkän käyttökatkon, ehkä puolet kerrallaan, tätä voidaan 
tutkia. 

Pikkujouluja ei järjestetä koronatilanteen takia, toivottavasti voisimme pitää keväällä 
isommat kaudenavajaiset!

Hyväksyttiin toimintasuunnitelmat ja talousarvio vuodelle 2021 (liite 2).

6. Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan: 35 € / vuosijäsen. 10 € / perhejäsen, 5 € 
nuorisojäsen, 350 € / ainaisjäsen. 
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7. Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Aku Kaartinen. 
Erovuoroiset varsinaiset jäsenet Miia Hoskari ja Kati Nieminen jatkavat. 
Varajäsenenä jatkaa Heidi Helin ja äänestettiin Pirita Laasamo.

Hallitus 2020:

Puheenjohtaja: Aku Kaartinen
Varsinainen jäsen: Marja-Liisa Lötjönen 
Varsinainen jäsen: Kati Nieminen
Varsinainen jäsen: Asta Suvanto
Varsinainen jäsen: Miia Hoskari
Varsinainen jäsen: Satu Timonen
Varsinainen jäsen: Tanja Kiriloff
Varajäsen: Heidi Helin
Varajäsen: Pirita Laasamo

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 (jos antaa 
suostumuksensa) ja Noora Maria Koski, sekä varatoiminnantarkastajiksi Sari 
Lötjönen ja Susanna Karlsson.

10. Valittiin jaostojen vastuuhenkilöt

- Palveluskoirajaosto: Pirita Laasonen
- Pelastuskoirajaosto: Satu Timonen
- Toko- ja rallytokojaosto: Asta Suvanto
- Agilityjaosto: Kati Nieminen
- Muut lajit ja toiminta: Marja-Liisa Lötjönen

Kokous päätettiin klo 20:10.

_________________________ ___________________________
Aku Kaartinen Kati Nieminen

_________________________ ___________________________
Eija Majuri Kirsi Salmijärvi
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Liite 1: Osallistujalista
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