
       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messari 18.-19.12.2021  

Kahden vuoden tauon jälkeen 

joulukuinen koiranäyttely Helsingin 

messukeskuksessa järjestetään taas.  

 

Olemme mukana perjantaina 17.12. 

rakentamassa näyttelyä, ja la-su 18.-

19.12. Kennelliitto maksaa yhdistykselle  

tästä rupeamasta useita tuhansia 

euroja joten sillä saa jo aika monet 

auraukset tehtyä kentälle, sähkölaskut 

maksettua ja hallitreenejä tuettua! 

 

Tehtävät ovat yksinkertaisia: laitamme 

perjantaina kehämattoja, 

teippimerkkauksia ja katsomopenkkejä 

paikoilleen klo 8-18 välillä (hommaan 

on aiemmin mennyt noin 8 h); 

lauantaina ja sunnuntaina 

huolehdimme purkupaikasta ulkona ja 

koko päivän kahden hallin 

kulkuväylistä. Sunnuntaina tietenkin 

vielä loppusiivous.  

Facebookiin tulee taas lomake johon 

voi käydä suoraan rastittamassa mihin 

vuoroon tulisit: 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! 

 

Lisäksi: Jos teet täyden 8 h vuoron tai 

kaksi 4 h vuoroa, saat vuonna 2022  

-40 % alennuksen yhdestä yhdistyksen 

järjestämästä kurssista tai 

koulutuksesta.  

 

 

HALLIEN HAUKAHDUS – Jäsenkirje 

2/2021           

Kokouksessa 

valitaan mm. hallitus 

sekä jaosten vetäjät 

2022. 

Tervetuloa! 

Hallitus 

 

PS. seuraa 

ajankohtaisia jaos- 

ja seura-asioita 

Facebookista ja 

kotisivuilta. 

Kuvan tai grafiikan 

kuvateksti. 

Syyskokous Ahjolassa 

6.11.2021 

 
• Tervetuloa 

sääntömääräiseen 

syyskokoukseen lauantaina 

6.11.2021 

klo 13:00 Nurmijärven 

kirkonkylälle Ahjolaan.  

Huom: tarkista 

kokouspaikka vielä ennen 

kokousta kotisivuilta tai 

Facesta! 

 

Esityslista kirjeen lopussa.  

Seuraavalta sivulta löydät yhteenvetoa yhdistyksen 

tarjoamista eduista ja toimintatavoista sekä niiden 

reunaehtoja. 

Kiitos vielä elokuisten agilitykisojemme 

sponsoreille: 

Rallitassu  
Alvar Pet  
Halikatti 
Husse 
Vetericyn 

 

www.piapharma.fi  

Alennuskoodi: Impivaaran Hallit 

Koodilla saa jatkuvan -10% alennuksen 

tuotteista. 

Vetericynin haavanhoito- ym. 

tuotteiden lisäksi laadukkaita 

täydennysrehuja (mm. 

suolistovaivoihin, nivelille, pelkotiloihin / 

ADHD-yksilöille keskittymisen avuksi jne.) 

mailto:akukaartinen@gmail.com
https://www.rallitassu.fi/
https://alvarpet.com/
https://www.halikatti.fi/
https://www.husse.fi/
https://www.piapharma.fi/
http://www.piapharma.fi/


 

 
 

  

 

 
Hallituki 

Hallituksen päätöksestä voi saada 20 % tuen jäsenten hallivuokralle. Tuen suuruus päätetään vuosittain. Ryhmä 

ei voi olla yksityinen, suljettu ryhmä, vaan kaikilla yhdistyksen jäsenillä pitää olla mahdollisuus ilmoittautua, tai 

haku ryhmään täytyy olla esimerkiksi ilmoitus kentällä, kotisivuilla, FB-ryhmässä tms. Tukea ei voi saada 

jälkikäteen, vaan laskutus tehdään yhdistyksen kautta. 

Jäsen voi saada tukea vain yhdelle hallivuorolle kerrallaan. 
 

Talkooalennukset (2020-2021) 

 
1. Vuoden 2020 Toukonäyttelyn (Hyvinkään näyttelyn) 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.  

 

3. Täysi hinta kaikista maksullisista kursseista jos ei osallistu mihinkään talkootapahtumaan. Ei-

jäsenille täysi hinta.  

 

Suosituille kursseille etusija talkoolaisille ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 
Tammikuussa 2021 hallitus päätti laittaa talkooalennukset tauolle ainakin kesäkuun 2021 loppuun saakka. 
Syyskuussa 2021 hallitus päätti tarjota 40 % talkooalennuksen yhdestä maksullisesta kurssista joulukuun näyttelyn 

talkoissa oleville. 

 
Koulutus- ja kurssiavustukset 
Yhdistys voi maksaa kokonaan tai osittain jäsenen kouluttautumista, jos yhdistys saa sovitun määrän koulutusta 

jäsenille vastineeksi. Pääsääntöisesti tuetaan 50 % osuudella, maksimissaan 100 eur per henkilö vuodessa, ja 

tuen saaja sitoutuu kouluttamaan vähintään 10 h kalenterivuoden sisällä. 

 

SM- ja piirinmestaruuskisojen joukkue- ja yksilökisojen osallistumismaksut 

Yhdistys maksaa SM-kisojen joukkueilmoittautumiset. Yksilökisojen osallistumismaksut voi hakea jälkikäteen 

lähettämällä kuitin sihteerille. Sama koskee piirinmestaruuskisoja jos edustaa yksilöissä Impivaaran Hallit ry:tä. 
 

MM-kisat 

Yhdistys ei osallistu jäsenen MM- tai rotumestaruus- tai vastaavien kisojen kustannuksiin, joissa ei edusteta 

yhdistystä. Osallistujan oma varainkeruu on mahdollista ja siitä voidaan tiedottaa yhdistyksen kautta. Esim. vain 

jäsenille tarkoitettu koulutus yhdistyksen kentällä. 
 

Kentän käyttö 

Vuokrasopimuksemme Nurmijärven kunnan kanssa ei anna lupaa edelleenvuokraukseen ulkopuoliselle 

toimijalle. Jos esim. kurssin kouluttajan laskutus menee yhdistyksen kautta ja järjestettävässä 

tapahtumassa/koulutuksessa on etusija, alennettu maksu tai ilmaisuus jäsenille ulkopuolisten osallistujien lisäksi, 

tällaisen tilaisuuden voi järjestää hallituksen luvalla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aika: lauantai 6.11.2021 klo 13 

Paikka: Ahjola (parvi), Nahkurintie 6, Nurmijärvi  

(vahvistamatta kutsua lähetettäessä, tarkista ennen kokousta kotisivuilta/sähköpostistasi/Facebookista) 

                        

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 2022. 

6. Päätetään 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. Valitaan jaoksien vastuuhenkilöt: 

- Palveluskoirajaos 

- Pelastuskoirajaos 

- Agilityjaos 

- Tokojaos 

- Rally-tokojaos 

- Muut lajit 

 

Asioista, joita ei ole kokouskutsussa ilmoitettu, voidaan keskustella, mutta ei päättää. 

 

 

 

Syyskokous - Esityslista 

Sivu 2 

Muistakaahan lähettää kisatuloksia vuoden lopussa 

jaosten vastaaville, lisätietoja lähempänä vuoden 

loppua kotisivuilla ja Facebook-ryhmissä. 

Hallien haukahdus 2/2021 

 


