Yleinen toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Jaostojen toimintasuunnitelmissa on kerrottu yksilöidyt suunnitelmat.
Pyritään edelleen järjestämään uusille jäsenille tilaisuuksia toimintaan tutustumiseen sekä
jaosten yhteisiä kokoontumisia. Pyritään järjestämään seminaareja, valmennuksia ja luentoja.
Järjestyksenvalvojakurssia harkitaan, jotta saataisiin näyttelyihin vaadittavia kortillisia valvojia.
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.
Kevättalkoot järjestetään huhti-toukokuussa, ajankohta tiedotetaan alkuvuodesta.

Muut lajit ja toiminta; toimintasuunnitelma 2022
Tarpeen mukaan järjestetään näyttelykoulutusta siitä kiinnostuneille sekä mahdollisuuksien
mukaan esim. match show -tapahtumia.
Lisäksi NoseWork-kursseja ja harjoituksia jatketaan. Kiinnostuksen mukaan uusista lajeista
voidaan järjestää kursseja ja koulutuksia.
Eri jaosten yhteisiä lajiesittelyjä voidaan järjestää, erityisesti nuorisojäsenille suunnattuja.

TOKOJAOKSEN ALUSTAVA TOIMINTASUUNNITELMA 2022
Tokojaokselle etsitään uutta vastaavaa vuodeksi 2022.
Tokojaoksen ohjattu koulutuskausi on arvioidusti toukokuun alusta syyskuun loppuun. Kausi
tarkentuu alkuvuodesta kouluttajakokouksessa. 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- ja arkitoko-kouluttajat:
1) Miia Hoskari
2) Krista Differt
3) Laura Raekannas
4) Asta Suvanto (toko)
5) Eija Majuri
6) Jaana Valkama (toko)
7) Liisa Teronen
8) Päivi Vilkkilä
9) Hanna Leskinen
JÄSENILLE ILMAISET TORSTAIKOULUTUKSET
klo. 18.30/19.00 alkaen30 min
Arkitoko

klo. 19.00/19.30 alkaen:
Tokon omatoimitreenit

1-2 vetäjää

Erilaisia perustaitojen opettelua
sekä arkitokon liikkeitä esim.
toisten koirien kohtaaminen,
ihmisen kohtaaminen ja
odottaminen, odottaminen istuen
ja maaten, koiran palkkaus ja
leikkiminen luoksetulo,
näyttelykoulutus (?) jne.

Aina treenin alussa yhdessä
tehtävät paikallaolo-liikkeet.
Jokainen hakee apuja omaan
treeniin ryhmäläisiltä.

MAKSULLISET KURSSIT
1) Tokon ALO -ryhmä maanantaisin kevät
• Vetäjinä Asta Suvanto ja Jaana Valkama
• Muut tarkemmat tiedot alkuvuodesta
2) Tokon AVO/EVL -ryhmä maanantaisin kevät-syksy
• Vetäjänä Asta Suvanto
• Muut tarkemmat tiedot alkuvuodesta
SUUNNITELLUT KISAMAISET TREENIT
Keväällä/kesällä kisamaiset treenit, jossa pääsee tekemään oman luokkansa liikkeet läpi
liikkurin kanssa. Muut tarkemmat tiedot alkuvuodesta.
KOULUTTAJILLE JA AKTIIVISILLE JÄSENILLE MAKSULLISET KOULUTUSKURSSIT
(ulkopuolinen kouluttaja)
Kouluttajat pyrkivät kouluttamaan itseään ja ylläpitämään omaa tieto-taitotasoaan tokossa
vuonna 2022. Jaos hakee hallitukselta luvan järjestää koulutuksia.
TARVITTAVAT VÄLINEHANKINNAT
Toimintasuunnitelman laatimisvaiheessa ei tullut esille välinehankintatarpeita. Jaosvastaava
esittää tarvittaessa hankintatarpeet hallitukselle toimintavuoden aikana.
JOUKKUEKISAT VUONNA 2022, JOIHIN JAOS PYRKII KOKOAMAAN EDUSTUSJOUKKUEET
Jaoksen edustusjoukkueet kootaan hyvissä ajoin alkuvuodesta/keväällä. Koirakon tulee näyttää
kisatasonsa ennen joukkueeseen pääsyä ja koirakolla tulisi olla ainakin yksi tulos omasta
luokastaan.
1) Tokon joukkue- ja yksilö- SM-kisat
• Aika tai paikka ei ole vielä tiedossa
• Joukkuevastaava: Asta Suvanto
2) Tokon Piirimestaruusjoukkuekisa
• kisan ajankohta selviää myöhemmin
• Paikka: selviää myöhemmin
• Joukkuevastaava: Asta Suvanto
Joukkuevastaavan tehtävänä on koota joukkue, huolehtia joukkueen ilmoittautuminen kisaan
ja toimia yhdyshenkilönä ja koordinaattorina.
Toko-jaoksen puolesta 31.10.2021

Asta Suvanto
toko- jaoksen vastaava vuoden 2021 loppuun asti

RALLY-TOKO -JAOKSEN ALUSTAVA TOIMINTASUUNNITELMA 2022
Meillä on innokas ja runsas osallistujajoukko ollut sekä kouluttajissa että koulutuksissa
kävijöissä, tätä pyritään ylläpitämään myös jatkossa.
Rally-tokon yleiset jäsenille ilmaiset koulutukset kentällä alkavat huhtikuussa jatkuen lokakuun
alkupuolelle joka maanantai klo 18.00 alkaen. Tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan facesivuilla
keväällä. Talvella on suunnitteilla pitää muutama teemallinen treenipäivä kentällä, katsotaan
ja ideoidaan asiaa vielä. Halliryhmä treenaa maaliskuun loppuun ja ilmoittaa mahdollisista
vapautuvista tuurausvuoroista Impivaaran hallien rt facesivuilla.
Kesällä on tarkoitus pitää kisamaiset harjoitukset/möllikokeet sekä loppukesästä viralliset
rally-tokokokeet. Näihin kootaan jäsenistä/kouluttajista ns koetoimikunta. Voisiko virallinen
kisa olla myös seuranmestaruuskisa ?
KAUDEN KOULUTTAJAT 2022
Anjala
Enberg
Hara
Jylhä
Kaunismaa

Sari
Sofia
Tia
Sari
Mari

Laasonen
Laurila
Lukkarinen
Small
Suvanto

Pirita
Lotta
Tia
Noora
Asta

Kouluttajaporukkaan saadaan varmaan tässä lähiaikoina lisää innokkaita vetäjiä.
Ilse Väisänen on lupautunut pitämään maksulliset kurssit totuttuun tapaan.
Eija Majuri on lupautunut pitämään kouluttajille (tai mahdollisesti myös muille kiinnostuneille)
teemallisen koulutuspäivän. Ajankohdat näihin sovitaan erikseen.
KOULUTTAJILLE JA AKTIIVISILLE JÄSENILLE MAKSULLISET KOULUTUSKURSSIT
(ulkopuolinen kouluttaja)
Kouluttajat pyrkivät kouluttamaan itseään ja ylläpitämään omaa tieto-taitotasoaan rallytokossa myös vuonna 2022. Jaos hakee hallitukselta luvan järjestää koulutuksia.
TARVITTAVAT VÄLINEHANKINNAT
Kylttien kuivatusteline on edelleen hankintalistalla. Jaosvastaava esittää tarvittaessa muut
hankintatarpeet hallitukselle toimintavuoden aikana.
JOUKKUEKISAT VUONNA 2022, JOIHIN JAOS PYRKII KOKOAMAAN EDUSTUSJOUKKUEET
Rally-Tokon joukkue- ja yksilö- SM-kisat
Rally-Tokon Piirimestaruusjoukkuekisa
Rally-tokojaoksen puolesta 1.11.2021
Tia Lukkarinen
Rally-toko- jaoksen vastaava

Palveluskoirajaoksen toimintasuunnitelma 2022
Palveluskoirajaos kehittää toimintaansa myös ensi vuonna.
Järjestetään paljon erilaista toimintaa jäsenien toiveiden mukaisesti.
Kannustetaan jäseniä treenaamaan yhdessä sekä PK-jaoksen kenttävuoroilla että
maastolajeissa.
Järjestetään treenejä myös muualla kuin omalla kentällä, ja samalla mainostetaan yhdistyksen
aktiivista toimintaa ja mahtavaa yhteishenkeä.
Ohjatut, jäsenille ilmaiset treenit
Viikoittaiset ohjatut sunnuntain tottelevaisuusharjoitukset järjestetään sään salliessa ympäri
vuoden. Kaupunkiosuus-, häiriö- ja ohitustreenejä järjestetään osallistujien toiveiden
mukaisesti.
Maastotreenit
Henkilöhakua (PAHA), metsäjälkeä (PAJÄ) ja erikoisjälkeä (PAEJ) treenataan pienryhmissä.
Suunniteltuja maksullisia kursseja mm.
Esineruutu-, tarkkuusruutu- ja pudotetun esineen kurssi
Harrastuskoiran häiriökurssi
Harrastuskoiran pohjataidot -kurssi
Hakukurssi
Metsäjälkikurssi
Peltojälkikurssi
Toppahousutottis
Kouluttajat
Fingerroos Kati
Hiltunen Eini
Kaartinen Aku
Laasonen Pirita
Lehto Minna
Lukkarinen Tia
Palomäki Holger
Pelkonen Johanna
Rainio Kaarina
Roth Pauliina
Skogström Tiina
Aktiivisille jäsenille järjestetyt maksulliset kurssit, seminaarit
Järjestetään osallistujien toiveiden mukaisesti.

Kokeet
Järjestetään kansallisten lajien kokeita, sekä käyttäytymiskokeita.
Kokeiden suunnittelupalavereita järjestetään min. kaksi kertaa vuodessa.
Palveluskoirien kansallisten lajien SM-kilpailut
Kootaan joukkue Palveluskoirien Kansallisten lajien SM-kilpailuihin.
Jaosvastaava esittää avustushakemuksen joukkueeseen valittujen kouluttautumisen
tukemiseen hallitukselle.
Laitetaan alkuvuodesta lisätietoa PK-jaoksen Facebook-sivuille.
Tarvittavat välinehankinnat
Toimintasuunnitelman laatimisvaiheessa ei tullut esille välinehankintatarpeita. Jaosvastaava
esittää tarvittaessa hankintatarpeet hallitukselle toimintavuoden aikana.
Hallivuoro talvikausi 2022-23
Kartoitetaan hallivuorotarpeet sekä sitoutuvat osallistujat.
Varataan hallivuoro talvikaudeksi 2022-23 osallistujien toiveiden mukaisesti.

Palveluskoirajaoksen puolesta 2.11.2021

Pirita Laasonen
palveluskoirajaoksen vastaava

Toimintasuunnitelma 2022, 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 2022
- 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 2-3 h harjoituksia tarkastukseen meneville koirakoille
- Hälytysharjoituksia hälytysryhmään kuuluville koirakoille ja apuohjaajille
- Tarvittaessa suunnistuskoulutusta ja apuohjaajakoulutusta
KOKEET
- Järjestämme vuoden 2022 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 yhteistyökoulutuksiin 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

AGILITYJAOS 2022
Agilityjaos tarvitsee uuden vetäjän Kati Niemisen tilalle ja aktiiveja jaoksen toimintaan.
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
voivat saada etusijan ilmoittautumisessa ohjattuihin treeneihin.
Osallistutaan talkoisiin ja yhteisiin tapahtumiin. Kesäkaudeksi toivotaan aktiivisten jäsenten
järjestämänä tarvittava määrä ohjattuja treenejä omalle kentälle. Talveksi hankitaan tarpeen
mukaan joko vapaatreenejä tai ohjattuja hallitreenivuoroja.
Pyritään saamaan joukkueita piirinmestaruus- ja SM-kilpailuihin.

Kati Nieminen
Impivaaran Hallit ry:n agilityjaoksen puolesta

Talousarvio:
Impivaaran Hallit ry
Talousarvio 2022
Arvio 2022
Toteutunut 2020
Tuotot
Varsinainen toiminta
30 000,00 1)
30 201,93
(pk+tottel.+agilty+
näyttely)
Messari 6000€
Kulut
Varsinainen toiminta
- 28 500,00 2)
25 680,41
(pk+tottel.+agilty+
Messari
näyttely)
-3000€
Muut tuotot
500,00
Muut kulut
- 3 500,00
3 587,22
(kokous, jäsenmaksut, pankkikulut, netti, lehti-ilmoitukset, kirjanpito)
Koulutuskentän kulut
- 5 500,00
2 857,54
Poistot
- 1 250,00
1 693,79
Varainhankinta
Jäsenmaksut

9 600,00

9 645,00

Tilikauden ali/ylijäämä

1 350,00

6 027,97

1) Pk 6000; Toko ja agi 18500, Näyttelyt; muut tuotot 1200
2) PK 7000, Toko ja agi 18000, Muut 500

