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Yhdistyksen vuosi on lähtenyt vauhdikkaasti ja aktiivisesti 
käyntiin. Hallitus on kokoustanut ja järjestäytynyt tulevaa 
kautta varten. Toivomme aktiivisuutta jäsenistöltä jatkossakin. 
Hallitus on päättänyt lisätä yhdistyksen toiminnan avoimuutta 
sekä kehittää tiedotusta parempaan suuntaan. Tulevista 
hallituksen kokouksista pyritään viestimään hyvissä ajoin, jotta 
mahdollisten aloitteiden toimittaminen tai hallituksen 
toiminnan seuraaminen on helpompaa. 

On hyvä muistaa, että yhdistysaktiivit ovat toiminnassa 
mukana vapaaehtoisina. Yhdistystoiminnassa ihmiset toimivat 
yhteisen hyvän ja yhteisten päämäärien eteen. Hankinnat 
pyritään tekemään sitä silmällä pitäen, että ne ovat 
tarpeellisia ja tasapuolisesti kaikkien käytettävissä. 
Yhdistyksellä on monipuolista koiraharrastustoimintaa, joiden 
tarpeet voivat olla hyvin erilaisia. Jokainen yhdistyksen 
hyväksi tehty talkootyö, oli sitten kyseessä näyttelyissä 
ahkerointi, kisatyöskentely tai hallitustyö, on yhtä arvokasta ja 
tärkeää. Siltä ei voida välttyä, etteikö joskus joku tekisi toista 
enemmän yhteisen hyvän eteen. Jokaisen vapaaehtoisen 
panos yhdistykselle on kuitenkin tärkeää ja siitä iso kiitos 
jokaiselle toimintaan osallistuvalle. 

Jäsenmaksun maksaneena jäsenenä voit hyödyntää 
yhdistyksen koulutuskenttää sekä osallistua muuhun 
yhdistyksen toimintaan. Eniten yhdistyksestä saa irti, kun 
tutustuu ihmisiin ja tulee mukaan toimintaan, yhdistys on yhtä 
kuin sen jäsenet. 

Hallitus on päättänyt tehdä kirjallisen yhdistyksen 
kenttäetiketin. Jokaisella on vastuu omasta käytöksestään 
muita yhdistyksen jäseniä sekä koiria kohtaan. Toimitaan 
vastuullisesti ja ystävällisesti! 

 

AJANKOHTAISTA 
 

Sääntömääräinen 
kevätkokous 

11.3.2023 klo 13:00  
Ahjola, Nurmijärvi 

Kokouksessa käsitellään 
tilinpäätös ja 

vuosikertomukset. Myös 
Vuoden Koirat ja 

aktiivijäseniä palkitaan. 

Tervetuloa! 

Kokouksen esityslista löytyy 
kirjeen lopussa. 

 

Toukokuu 2023 

Keskustelutilaisuus 
yhdistyksen 

varainhankinnasta sekä 
talkootoiminnasta. 

Tarkempi ajankohta 
tiedotetaan myöhemmin. 

 

Nettisivut uudistuneet 

Yhdistyksen nettisivut ovat 
kokeneet laajan 

päivityksen alkuvuodesta 
2023. 
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 AGILITYJAOS 
Tulevan kesäkauden treenien suunnittelu on käynnissä. Tarkoituksena on 
järjestää ulkopuolisen kouluttajan koulutusta yhdistyksen kentällä 1-2 iltana 
viikossa sekä yksi ns. höntsäryhmä yhdistyksen oman kouluttajan vetämänä. 
Lisäksi suunnitteilla on järjestää epäviralliset agilitykilpailut, joihin toivotaan 
runsasta osanottoa niin talkoolaisten kuin myös osallistujien muodossa. 

Tervetuloa mukaan jaoksen toimintaa suunnittelemaan ja toimintaan mukaan! 
Jaoksen vetäjä Iina (ylapihlajajarvi@gmail.com) 
 
RALLY-TOKO-JAOS 
Mukavaa helmikuuta kaikille. Rally-toko-jaoksen ohjaajat kokoustavat vasta 
maaliskuussa, joten tällä hetkellä ei ole muuta tiedotettavaa kuin muistuttaa, 
että meillä on kahdet viralliset rally-toko-kokeet tulevana kesänä. Ennen 
juhannusta 17.6. tuomarina toimii Jaana Karppinen ja 22.7. tuomarina Iiris 
Harju. Viikottaiset harjoitukset aloitamme huhti-toukokuun paikkeilla, siitä 
laitamme vielä tietoa kotisivuille ja Facebook-sivuille. Viikkotreenit jatkuvat 
ainakin elokuun loppuun. 

Kurkatkaas muuten uusiutuneille kotisivuille, ihana että ilme saatu uudistettua, 
kiitos Jessicalle tästä. 

Minulle voi laittaa sähköpostia, jos on jotain ehdotuksia tai toiveita meille 
ohjaajille, ja jos ehdotukset ehtii ennen meidän 5.3. järjestettävää kokousta, 
niin vielä parempi. 

Nähdään viimeistään kevätkokouksessa 11.3.! 
Jaoksen vetäjä Tia (tia.lukkarinen@gmail.com) 
 
TOKO-JAOS 
Toko-jaoksen tulevaa toimintaa suunnitellaan parasta aikaa ja ohjattu 
koulutustoiminta käynnistynee viikolla 14. Tarkemmin koulutuksista tullaan  
tiedottamaan kotisivuilla sekä Impivaaran Hallien Facebookissa. 

Muistathan; vaikka ohjattua toimintaa ei nyt talvitauolla ole, on tokon 
kenttävuorot voimassa läpi vuoden omatoimitreenausta varten. Tokolle on 
varattu kenttävuorot maanantaisin klo 18 alkaen, torstaisin klo 18 alkaen ja 
lauantaisin klo 12-15. 

Nähdään kentällä! 
Jaosvastaava Miia (miia.hoskari@gmail.com) 

JAOSTOJEN 
KUULUMISET 
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PK-JAOS 
Kivaa alkuvuotta myös PK-jaoksen puolelta. Tulevan kauden suunnittelu 
käynnistetään vähitellen. Lauantaina 18.2. klo 15 alkaen Impivaaran Hallien 
koulutuskentällä on tiedossa kaikille halukkaille avoin palaveri, jossa on 
tarkoitus käydä läpi toiveita ja suunnitelmia tälle kaudelle. Jos tiedät jo nyt, 
ettet pääse paikalle, voit laittaa ehdotuksia ja toiveita sähköpostitse.  

PK-kokeita varmasti järjestetään aktiivisesti tänäkin vuonna, kuten tapana on 
ollut. PK-tottelevaisuuteen on toivottu ohjattua ryhmää ja erilaisia kursseja, 
mainittakoon alustavista suunnitelmista BH-kokeeseen valmistavat ohjatut 
treenit aloitteleville koirakoille. Kaikesta tästä lisää infoa vielä myöhemmin. 
Hienoja juttuja on tiedossa! 

Nähdään kentällä! 
Jaoksen vetäjä Jessica (jessi.impha@gmail.com) 

 

PEKO-JAOS 
PEKO-jaos treenaa aktiivisesti ympäri vuoden. Tällä hetkellä tarjolla on kolmesti 
viikossa avoimia talvitreenejä. Talvikeleillä harjoittelemme mm. taajama- ja 
rakennusetsintää. Nyt helmikuun alusta starttaamme taas pitkät treenit, joissa 
halukkaille koirakoille järjestetään pienryhmissä kullekin vuorollaan yksilöllisiä ja 
pidempiä treenejä. 

Myös hälytysryhmän harjoitukset alkavat näillä hetkillä. Keväälle on näillä 
näkymin suunnitteilla kolme hälytysharjoitusta. Näissä treeneissä pyrimme 
simuloimaan oikeaa etsintätilannetta. Harjoitukset ovat monipuolisia ja niiden 
tarkoitus on valmentaa sekä koirakoita että karttureita oikeisiin etsintöihin ja 
ylläpitää jo opittuja taitoja. Tavoitteena on innostaa mukaan myös jaoksen 
tuoreempia jäseniä oppimaan uusia taitoja ja tutustumaan harrastuksen 
saloihin. Viime vuoden lailla teemme yhteistyötä muiden yhdistysten PEKO-
jaosten kanssa. Suunnitteilla onkin monenmoista mukavaa yhteistä hanketta. 

Tulevaa kautta suunnitellaan jo täyttä häkää. Tiedossa on kokeiden lisäksi EA-, 
suunnistus- ja kartanlukutaitoihin liittyvää opetusta ja tietysti myös käytännön 
harjoituksia. Koiran kouluttamisen lisäksi on äärettömän tärkeää satsata myös 
ohjaajien osaamiseen. Tarkoituksena on innostaa mahdollisimman montaa 
osallistumaan Vapepan ja Palveluskoiraliiton PEKO-aiheisiin koulutuksiin. 

Jaoksen vetäjä Hanna (hannamaijanar@gmail.com) 
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Iina Yläpihlajajärvi 
Asun Nurmijärvellä ja kotona on tällä hetkellä kaksi harrastuskaveria 
(kuvan parivuotias belgi) ja keskikokoinen puudeli. Agility on ollut 
päälajini vuodesta 2016. Muitakin lajeja matkan varrelle mahtuu.  
 
Työskentelen yhteisöjen tuloverotuksen asiantuntijatehtävissä, joten 
saan myös työajalla olla tekemisissä yhdistysten kanssa. 

Leena Luukkanen 
Leena Luukkanen Vantaan Reunasta. Olen ollut imppareitten hallituksen 
jäsenenä muutamaan otteeseen. Enemmän yhdistyskokemusta on kuitenkin 
rotujärjestön koe-ja koulutustoimikunnasta ja alaosaston hallituksesta.  Olen 
palvelus- ja pelastuskoirakokeiden koetoimitsija, LT- ja MH-koetoimitsija ja olen 
paljon järjestänyt haku- ja metsäjälkikokeita imppareille. Oma rotuni on 
rottweiler, joita myös kasvatan pienimuotoisesti. Oma lajini on haku, jota olen 
harrastanut kuuden rottweilerin kanssa vaihtelevalla menestyksellä. Tällä hetkellä 
kotona on yksi rottweiler, Plösä 9 v. Haaveena on kuitenkin saada pentu ennen 
kesää ja alkaa taas harrastaa tosissaan hakua, metsäjälkeä ja rallytokoa. 

Miia Hoskari 
Olen tullut mukaan Impivaaran Halleihin jo viime vuosituhannen puolella ja 
tämän vuosituhannen alkupuolelta olen toiminut koulutusohjaajana, 
jaostovastaavana, hallituksessa sekä näyttelytoimikunnassa. Laumaani kuuluu 
kaksi collieta; sileäkarvainen uros ja ei niin pitkäkarvainen narttu. Rakkain 
harrastuslajini on toko, vaikka edellisestä kisasta onkin jo vuosia. Nykyään vain 
harrastelen eri lajeja oman ja koirien intressien mukaan; toko, rallytoko, nose 
work, pk-jälki, dobo. Paimennukseenkiin olemme tutustuneet. Koulutusfilosofiani 
on kannustava ja positiivinen. Jokaisesta epäonnistuneestakin suorituksesta löytyy 
aina jotain hyvääkin, välillä se vaan voi olla hyvinkin pieni osio. Mielestäni kaiken 
perusta on toimiva arki. Ja sen vuoksi eniten koulutankin arkitottelevaisuus-
ryhmässä. Puruluurahat ansaitsen hoitoalalta. Nähdään kentällä! 

HALLITUS 
ESITTÄYTYY 
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Tia Lukkarinen 
Olen Rally-tokojaoksen vastuuhenkilö sekä hallituksen jäsen. Impivaaran Halleihin 
liityin 2019. Olen järjestänyt tai ollut mukana järjestämässä erilaista toimintaa 
Imphalla mm. koiratanssipäivä, noseworkin kisamaisia harjoituksia, Hoopers-
päiväa, metsäjälki- ja pentukurssin vetämistä, rallytokojaoksen juttuja, mitähän 
vielä...  Minulla on kaksi sk-collieta, joiden kanssa harrastan rallytokoa, tokoa, 
noseworkia ja PK-jälkeä. 

Tällä hetkellä vanhemman koiran kanssa on kaikissa muissa jo kerran tai 
useamman kerran kisattu paitsi Nosen viralliset kokeet on vielä kokeilematta.  
Minut löytää kentältä melko usein rally-tokoa tai arkitokoa vetämässä. 

Mukavaa alkavaa kevättä! 

Jessica Pohjola 
Olen Jessica Pohjola, kavereiden kesken Jessi. Olen varsin tuore jäsen, liityin 
vuonna 2021. Olen hallituksen jäsen ja toimin PK-jaoksen yhteyshenkilönä. 
Päivittelen myös yhdistyksen nettisivuja ajan tasalle. 

Harrastuskaverina mulla on tällä hetkellä 4-vuotias malinois-uros Rokka, jonka 
kanssa nautitaan erityisesti tottisliikkeiden tekniikan hiomisesta ja PK-jäljestä. On 
tullut harrasteltua myös hakua ja viimeisimpänä ollaan kokeiltu ujosti myös 
viestiä.  

BH-kokeita lukuun ottamatta en kisakentillä juuri vieraile muuten, kuin 
talkoilemassa. Ramppikuume ja kisajännitys on liian todellista, joten ei kykene. 
Ehkä sitten joskus… 

Hanna Närvänen 
Olen Hanna Närvänen ja toimin vuoden vaihteesta alkaen PEKO-jaoksen 
vetäjänä. Takana on vuosia PEKO-harrastuksen parissa. Tällä hetkellä kotona on 
vain yksi koira, pian 4-vuotias rottweiler Riemu. Lajeina meillä on haku, jälki sekä 
rauniot ja näiden tukena rakennusetsintä ja nose. Riemu on Virta-tarkastettu eli 
toimimme tarvittaessa poliisin apuna henkilöetsinnöissä. 

Impivaaran Hallien treeneissä olen tainnut olla mukana ensimmäisen kerran jo 
kohta 10 vuotta sitten. Välissä on ollut aikoja, jolloin panostin enemmän 
raunioharrastukseen ja sitä myöten tuli treenattua muissa pelastuskoirayhdistyksissä.  

Hyvät ja mutkattomat välit ovat kuitenkin aina säilyneet Impivaaran PEKO-
jaokseen ja olikin kiva tulla takaisin tuttuun porukkaan. Iloinen ja mielenkiintoinen 
yllätys oli päästä mukaan myös hallituksen jäsenen rooliin. Odotan innolla alkavaa 
kautta uudessa pestissä! 

Tuovi Häärä 
Olen Tuovi Häärä ja Impivaaran hallien jäsen vuodesta 2019, hallituksessa aloitin 
uutena jäsenenä vuoden 2023 alusta. Kotoa löytyy kaksi rottweileriä ja yksi 
seniorikissa. Koirani, pian 4-vuotta täyttävän rw-uros Zoltanin kanssa 
harrastamme päälajinamme hakua, ajoittain treenailemme myös Noseworkia. 
"Yhdessä ja ilon kautta" on meille sopiva motto niin treeneihin kuin kuin 
harrastamiseen ylipäätänsä <3 
 
Törmäillään kentällä ja yhteisissä tapahtumissa!" 
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  Asta Suvanto 
Asun Rajamäellä ja laumaani kuuluu 2 käyttölinjaista malinarttua sekä tervueren-
uros. Olen kouluttanut Imppareilla useamman vuoden tokoryhmää ja jatkan 
tätä tänäkin vuonna. Päälajini on juuri nyt rally-toko kahden vahimman koirani 
kanssa, jouduimme jättämän tokon viime syksynä toisen koirani loukkaantumisen 
jälkeen. Uutena lajina meillä on nosework. Peltojälkeä ja verijälkeä olemme 
tehneet omaksi iloksi.  

Törmäillään kentällä! Hyvää kevään alkua! 

Marja-Liisa Lötjönen 
Olen tullut mukaan yhdistyksen toimintaan ensimmäisen koirani kanssa joskus 
viime vuosituhannen puolella. Tällä hetkellä olen yhdistyksen jäsensihteeri sekä 
hallituksen varajäsen. Lisäksi olen mukana näyttelytoimikunnassa joka järjestää 
kahden vuoden välein koiranäyttelyn kolmen muun yhdistyksen kanssa. 

Itselläni on kaksi silkkiterrieriä (5 ja 12 vuotias) joiden kanssa harrastan nose 
workia sekä tokoa jonkun verran. Nuoremman kanssa myös satunnaisesti 
koiranäyttelyitä. 
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Sääntömääräinen kevätkokous  

11.3.2023 klo 13.00 Ahjola, Nurmijärvi 

 

Esityslista 

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 


