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YLEINEN TOIMINTAKERTOMUS 2021 

Vuosi 2021 oli edelleen poikkeuksellinen harrastusvuosi koronapandemian takia. Osa toiminnasta ja 
koulutuksista jouduEin perumaan ja siirtämään tuonnemmaksi, muHa ei sentään kaikkea. Onneksemme 
harrastuksemme on suurelta osaltaan ulkoilmaharrastus, ja turvaväleistä ja hygieniasta huolta pitäminen 
onnistuu useimmiten. 
 
Kennelliiton Messukeskuksen näyHely järjesteEin Kukkojen rajoituksien ja ohjeiden turvin ja saimme 
näyHelyn järjestelyt hoideHua toisen kerhon tullessa auHamaan Imphan järjestelyissä. Jatkossa mieKmme, 
jos tämä toinen kerho hoitaisi hallin 4 järjestelyt, näin saisimme paremmin omalla väellä hoideHua hallin 5 
ja ulkoKlan. 
Hallit ovat vuonna 2021 järjestäneet yhteensä 20 kpl PK- ja Peko jaoksen kokeita.  
Kokeet ja näyHelyt ovat hyvä tulonlähde yhdistyksellemme ja toki vaaKi aina ison ponnistuksen saada 
tarviHava talkooväki kokoon. Iso kiitos kuuluukin kaikille teille, kiitos. 
 
Jäsenmäärämme on noin 360. 

 
  

PALVELUSKOIRAJAOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2020 

Vuosi aloiteEin helmikuussa  järjestetyllä kokouksella, jossa suunnitelKin järjesteHäviä kokeita.  Vuoden 
aikana järjesteEin yhteensä 13 pk-koeHa. Impha oli ykkössijalla kokeiden järjestämisessä, kun laskeEin 
osallistujien määrän mukaan. 

PK-jaoston jäsenet olivat taas akKivisia talkoilijoita, niin kokeissa kuin Hyvinkään kaikkien rotujen Nord-
näyHelyssäkin.   
 
ToHelevaisuuHa treenaEin Kistaisin yhdistyksen kentällä Kiljavalla. Eri maastolajeja treenaEin erillisissä 
pienryhmissä. 

Toukokuussa järjesteEin MarE Piipposen ja Holger Palomäen vetämät peltojälkisemmat. 

Loppuvuodesta pidetyssä syyskokouksessa pk-jaoksen uudeksi vetäjäksi  valiEin Pirita Laasonen. 

Vuoden PK-koira: bordercollie Kurko (Tending Wisdom), Nina Manner, 1 x 1-tulos ja 3 x 2-
tulos. Kaikki tulokset ovat 3-luokasta.  

Vuoden ek-koira: bordercollie Kurko (Tending Wisdom), Nina Manner 

Vuoden jälkikoira: roHweiler Finnmaiden´s Pippi Långstrump, Petra Nikkanen  
jälkitulokset; JK2 267 p., JK3 273 p. ja JK3 274 p.  

Vuoden jälkikoira 2. sija: Tiia Kokko ja saksanpaimenkoira Troyen's Diili  
 

PELASTUSKOIRAJAOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2020 

 
Pelastuskoirajaos järjesK vuonna 2020 



• ToHelevaisuuskoulutusta ja keHeryyHä kentällä ja hallintaa metsässä 
• Henkilöetsintää maastossa, taajamassa ja rakennuksissa 
• Jälkiharjoituksia 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 

Lisäksi jaoslaiset saivat opastusta suunnistuksessa, GPS-laiHeiden käyHöön ja etsintäsuunnitelmien 
tekemiseen. 

KOKEET 
• JärjesKmme vuonna 2020 PEKO-T kokeita 2 kpl (keväällä ja syksyllä). 

LEIRIT 
• Jaoksemme kesäleiri pideEin kesäkuussa ja syysleiri marraskuussa.  

 
JOUKKUEKATSELMUS 

• Osallistuimme Helsingissä järjesteHyyn pelastuskoirien joukkuekatselmukseen yhdellä joukkueella 
(3 koirakkoa + RJ). 

HÄLYTYSRYHMÄ 
• Hälytysryhmä ylläpiK hälytysvalmiuksia osallistumalla sekä yhteisiin, eHä omiin harjoituksiin. 
• Hälytyksiä tuli vuonna 2020 tuli 13 kpl + 2 kpl tutkinnalliseen etsintään. 

YHTEISTYÖ 
• Yhteistyöharjoituksiin osallistuEin 2 kertaa. 
• Yhteistyötä/yhteisharjoituksia järjesteEin Keravan Koiraharrastajien, Porvoon Pelastuskoirien, 

Vantaan Etsintäkoirien ja Länsi-Uudenmaan pelastuskoiraryhmän (VRG) kanssa. 

HUOMIONOSOITUKSET 

• PEKO-tulokas: Nina Frisk. Nina on liiHynyt ryhmään keväällä 2020 ja ollut alusta alkaen todella 
akKivinen, posiKivinen ja on osallistunut vapaaehtoisena kaikkeen jaoksen toimintaan mukaan 
lukien hälytysharjoitukset. Nina on myös jo käynyt VAPEPAN kurssit ja liiHynyt hälytysryhmään. 

• Vuoden pelastuskoira: Cira on 6,5 vuoKas pelastuskoira, joka toimi 2020 ensimmäistä kauHaan 
Impivaaran Hallien hälytysryhmässä ohjaajanaan Hannele Aalto. Cira ja Hannele ovat osallistuneet 
vuonna 2020 hälytyksiin akKivisesK ja koirakko toimi erinomaisesK myös Joukkuekatselmuksessa 
2020. 

• Muut huomionosoitukset: Ehdotetaan IMPHA:n mitalia akKivisille toimijoille PEKO-jaoksen hyväksi: 
Mirja LaiKnen ja GiMa Saikko. Henkilöt ovat olleet merkiHävässä roolissa Impivaaran Hallit ry:n (ja 
myös pekojaoksen) kokeiden järjestämisessä ja maastolupien hankkimisessa jo vuosien ajan. 

Pelastuskoirajaoksen ryhmänjohtajat: Leea Saarela ja Satu Timonen 

 



AGILITYJAOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2021 
   
Talvikaudella 2021 (tammi-huhKkuu) agijaoksella on ollut hallivuoro Tuusulan Agiliitäjät-hallissa ja 
Ojakkalassa Sudenpentu-hallissa. Vuoroja käyE noin 20 koirakkoa. Agilityjaoksen Facebook-ryhmässä on 
reilut 80 jäsentä. Virallisissa kisoissa Impivaaran Hallien lisenssillä on kisannut muutama koirakko, vaikka 
kisat olivatkin koronan takia osan vuodesta keskeytyksissä.  
 
Kesällä omalla kentällämme pyöri kahtena iltana touko-elokuussa ohjatut treenit noin 25 koirakolle, joita oli 
vetämässä Marjo Korander sekä Anna ja Petri Heinonen. Alkeiskurssin veK Laura Isohanni-Honkanen. 
 
JärjesKmme elokuussa viralliset agilitykisat ja teimme tarpeellisia estehankintoja. Jaoksen toteutunut 
budjeE ohessa.  

 

Syksyllä 2021 toteutui yksi tunnin vuoro Tuusulan Agiliitäjät- hallissa, ja kaksi vuoroa Ojakkalassa Hiekkaruusu-hallissa. 
KouluHajina Anna Heinonen ja Sanni Kariniemi, osallistujia vuoroilla 12. Vuorot jatkuvat kevääseen 2022. 
 
Vuoden agiiitykoira 2021 -kisaa ei järjesteHy. 

TOKO-JAOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2020 
 
Jaoksen nimi muuteEin vuoden 2020 alussa Toko- ja rally-tokojaokseksi. Koko jaoksen vastaavana toimi 
Asta Suvanto ja rally-tokovastaavana Eija Majuri.  
 
Koronarajoitusten vuoksi kevään koulutukset pääsKin aloiHamaan vasta toukokuussa ja tästä syystä treenejä 
oli tarjolla myös kesällä. Viikon koulutuksista muistuteEin aina muutama päivä etukäteen yhdistyksen 
Facebook-sivulla. Lisäksi neEsivuilla oli yleinen Keto koulutuksista.   

KAUDEN KOULUTTAJAT OLIVAT: 

✓ Asta Suvanto, toko  koko jaoksen vastaava 
✓ Eija Majuri, toko ja rally-toko rally-tokojaoksen vastaava 
✓ Miia Hoskari, toko 
✓ Laura Raekannas, toko 
✓ Krista Differt, toko 
✓ Liisa Teronen, toko 
✓ Jaana Valkama, toko  
✓ KaK Kangasniemi, toko ja rally-toko 



✓ KaK Fingeroos, rally-toko 
✓ Pirita Laasonen, rally-toko 
✓ Tia Lukkarinen, rally-toko 
✓ Ilse Väisänen, rally-toko 

JÄSENILLE ILMAISET KOULUTUKSET TORSTAISIN:  

Jäsenille järjesteEin ilmaisia koulutuksia torstaisin ajalla toukokuu-lokakuu. Koulutukset / ryhmät olivat:  
✓ Arjen perustoHelevaisuus 
✓ Tokon ja rally-tokon omatoimitreeniryhmät 
✓ Rally-tokon kilpailevat - edustusjoukkueeseen tähtäävät (toukokuu-elokuu)  

MAKSULLISET KURSSIT 
Vuoden 2020 maksulliset kurssit:  

✓ Tokon VOI/EVL -ryhmä (12x) 
✓ Tokon ALO/AVO -ryhmä (4x) 
✓ Rally-tokon perusteet –kurssi I (kevät ja syksy 6x per kurssi) 
✓ Rally-tokon perusteet –kurssi II (kevät ja syksy 6x per kurssi) 
✓ Rally-tokon kilpailuun valmistava –kurssi I (kevät ja syksy 6x per kurssi) 
✓ Pentukurssi I: 4.-25.5.2020 (kesäkuu 4x) 
✓ KauniisK hihnassa – kurssi (syyskuu 4x) 

KOULUTTAJILLE ILMAINEN KOULUTUS 11-12.4.2020 

KouluHajille järjesteEin ilmainen koulutus kiitoksena vuoden 2019 kouluHamisesta. KouluHajana toimi Eija 
Heinonen ja kouluHajat saivat valita osallistumisen joko tokon tai rally-tokon yksilölliseen koulutukseen. 
Koulutukseen tarjoEin maksullisia paikkoja Impivaaran Hallien jäsenille sekä 3 ilmaispaikkaa talkoolaisille.  

VUODEN 2020 TOKO- JA RALLY-TOKOKOIRA SEKÄ TOKO- JA RALLY-TOKOMESTARI -KILPAILUT 

Vuoden tokokoira-kilpailuun osallistujat ja sijoitukset: 

Vuoden tokokoira: monirotuinen Pekka ja Marja-Liisa Iivari, yht. 683 p. 

2. sija: islanninlammaskoira Metsäkasteen Hjärta'as, "HerHa", Ilse Väisänen, yht. 971 p. 
3. sija: belgianpaimenkoira tervueren Macnillian You're The Yoga, "Yoga", Nina Frantsi, yht. 
844,5 p. 
sekä saksanpaimenkoira Troyen's Kivat Sulle, "Molli", Sirpa RauKainen; 
saksanpaimenkoira Falko od Vrbové Studánky, "Sälli", Minna Koskela; 
bordercollie Tending Hotstuff, "Krik", Nina Manner.  

 
Vuoden tokomestari: novascoKannoutaja Imppu (Siipiveikon Ihan Itse)  ja Jaana Valkama, yht. 776,5 p. 

2. sija: bordercollie Tending Wisdom "Kurko" ja Nina Manner, 549 p. 
3. sija bordercollie Jass ja Nina Manner, 301,5 p. 

Vuoden rally-tokokoira: sk collie Taika (Final Fantasy's I'm Million Dollar Baby) ja Miku Kangasniemi, yht. 
365 p. 

2. sija: sk collie Neela (Taygem Who Needs A Prince), Tia Lukkarinen, 363 p. 
3. sija: belgianpaimenkoira tervueren Rambo (Pyydyskartanon Amore), Asta Suvanto, 350 p. 
sekä bordercollie Jass ja Nina Manner, 193 p. 

Vuoden rally-tokomestari: hovawart Arvo (Steinroller Åkerman) ja Noora-Maria Koski, yht. 374 p. 

2. sija sk collie Hupi (Billabong), KaK Kangasniemi, yht. 247 p. 



3. sija bordercollie Kurko (Tending Wisdom), Nina Manner, yht. 190 p. 
sekä monirotuinen Lauri (PustanPus’s), Jaana Valkama, yht. 162 p. 

Kiitos osallistumisesta kaikille! VoiHajille luovutetaan pokaalit ja kunniakirjat. 
 
 
 
 

Vuoden näyMelykoira 2020 -tulokset 

Vuoden näyHelykoira: lk collie Ilo (Koiruuksien Hu Pai Lee), KaK Kangasniemi. yht. 22 p.


