Joensuun seudun Palveluskoirayhdistys ry
Jäsenkirje – 2/2019

Kevättervehdys Josepan jäsenille!
Kädessäsi on kevään 2019 toinen jäsenkirje. Kirjeessä on paljon hyödyllistä tietoa kaikille
yhdistyksessämme harrastaville ja kilpaileville. Jäsenkirjeen löydät myös Josepan nettisivulta.
Hallitus ja toimihenkilöt
Vuosikokous valitsi seuraavalle kaksivuotiselle toimintakaudelle varsinaisiksi jäseniksi Heli
Heiskasen, Auli Marjolan, Johanna Nuutisen ja Hanna Ohtosen. Varajäseneksi valittiin
kaksivuotiselle toimintakaudelle Wilhelmiina Virolainen. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Minna
Tirkkonen, varapuheenjohtajaksi Jarmo Rummukainen ja sihteeriksi Kaisu Tyni-Pyy. Tiedotuksesta
vastaa Johanna Nuutinen. Rahastonhoitajana jatkaa Pirjo Pulli ja hallituksen varajäsenenä Jenna
Vartiainen.
Tiedotustoiminta
Josepan nettisivuilta, www.josepa.fi ja yhdistyksen jäsenille avoimilta Facebook-sivuilta löydät
uusimmat tiedot tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Nettisivua ja Facebookia
päivitetään aina kun tiedotettavaa on.
Kokeet ja kilpailut
Ilman aktiivista jäsenistöämme koe- ja kilpailutoiminta olisi mahdotonta. Suuri kiitos aktiiviselle
jäsenistölle kokeiden ja kilpailuiden järjestämisestä! Kuluvalle vuodelle suunnitellut kokeet löytyvät
tuttuun tapaan Josepan nettisivuilta kohdasta Kokeet 2019. Kokeiden tulokset löytyvät kätevästi
Virkusta. Talkoolaiseksi ilmoittaudutaan kokeen koetoimitsijalle ja muiden tapahtumien osalta
järjestäjille. Talkoolaishaku julkaistaan pääsääntöisesti Josepan facebook -sivuilla.
Talkoolaishakulista voidaan lähettää pyydettäessä myös linkkinä sähköpostitse.

Koulutustoiminta vuonna 2019
Maastokauden pienryhmien kokoaminen aloitetaan jälleen nyt keväällä. Mikäli sinulla on ollut
ryhmäpaikka maastoryhmässä edellisellä kaudella, ilmoitathan tulevan kauden
ryhmäpaikkatarpeestasi ryhmäsi yhteyshenkilölle 30.4.2019 mennessä. Ryhmät pyritään
muodostamaan yhteistyössä. Jatkaessasi harrastusta pienryhmässä, huomioithan, että
edellytyksenä on Josepan jäsenyys sekä edellisen kauden talkoovelvoitteen (30 talkoopistettä)
täyttyminen.
Täysin uusille harrastajille järjestetään alkeiskurssit jäljestä ja hausta. Uudet harrastajat pyritään
kurssien jälkeen sijoittamaan pienryhmiin. Uuden harrastajan tulee olla Josepan jäsen, mutta
talkoovelvoitetta ei tarvitse täyttää etukäteen.
Mikäli sinulla on kiinnostusta viestin harrastamiseen, otathan yhteyttä, koulutusvastaava@josepa.fi,

ohjaamme sinut harrastuksen pariin ja järjestämme tutustumisillan, mikäli kiinnostusta ilmenee.
Jos olet jo kokenut harrastaja, mutta vailla ryhmäpaikkaa, ilmoita ryhmäpaikkatarpeestasi
osoitteeseen koulutusvastaava@josepa.fi, niin pyrimme järjestämään sinulle ryhmäpaikan.
Kaikkien maastopienryhmiin hakijoiden, sekä uusien että vanhojen, tulee huomioida, että
maastoryhmään tulee sitoutua ja harjoituksiin osallistua aktiivisesti. Myös talkoisiin osallistuminen
kuuluu kaikille seurassa harrastaville. Huomioithan tämän hakiessasi ryhmäpaikkaa.
Josepassa aloittaa kaudella 2019 myös erikoisjälkiryhmä (FH), mistä ilmoitetaan tarkemmin
myöhemmin Josepan www- ja Facebook-sivuilla. Mikäli olet kiinnostunut tästä lajista, seuraathan
ilmoitteluamme.
Kurssit ja koulutukset
Josepa järjestää jälleen suositut pentukurssin, lajialkeiskurssit hausta ja jäljestä sekä lajikursseja
seuraavasti:
Pentukurssi
Kurssin teoriaosuus pidetään lauantaina 11.5. klo 13. Käytännön harjoituskerrat ovat ovat su 19.5., ti
21.5., su 26.5., ti 28.5. ja su 2.6., tiistaisin klo 17.30 alkaen ja sunnuntaisin klo 13 alkaen. Yksi
kerroista on kaupunkiosuus. Kurssiin kuuluu lisäksi tutustumiskerta raunioille ke 5.6. klo 19. Kurssin
kouluttajana toimii Veera Ranta. Veeralla on eläinkouluttajan ja ongelmakoirakouluttajan
ammattitutkinnot ja hän on koirien koulutusohjaaja. Hänellä on kokemusta palveluskoiralajeista,
tokosta ja vesipelastuksesta. Kurssin hinta on 50 e. Kurssille otetaan kuusi koiraa, etusija on
palveluskoirarotuisilla koirilla. Kurssille osallistuvien pentujen tulee olla rokotettuja voimassaolevien
rokotusmääräyksien mukaisesti. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 5.5. ja tiedustelut
veerawh@gmail.com. Tervetuloa!
Haun alkeiskurssi
Haun alkeiskurssi on tarkoitettu uusille hausta kiinnostuneille koiranohjaajille. Kurssi alkaa
maanantaina 13.5. klo 18 teoriaosuudella, jonka jälkeen harjoituskertoja on neljä, 18.5., 19.5., 25.5.
ja 26.5. Kurssin pitävät Minna Tirkkonen ja Heli Heiskanen. Molemmat kouluttajat ovat kokeneita
palveluskoiraharrastajia ja kilpailleet palveluskoirien hakukokeessa (PAHA) ylimmässä luokassa
(HK3). Kurssin hinta on 40 e. Kurssille otetaan max 8 koiraa, etusijalla ovat Josepan jäsenet ja
palveluskoirarotuisten koirien omistajat. Teoriaosuuteen osallistuminen on välttämätöntä kaikille
harjoituksiin osallistuville. Teoria on maksuton ja avoin kaikille, mutta siihen tulee ilmoittautua.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 5.5.2018 ja tiedustelut minna.tirkkonen@me.com. Tervetuloa!
Jäljen alkeiskurssi
Jäljen alkeiskurssi on tarkoitettu uusille jäljestä kiinnostuneille koiranohjaajille. Kurssi alkaa
maanantaina 27.5. klo 18 teoriaosuudella, jonka jälkeen harjoituskertoja on neljä. Harjoituskerrat
ovat 28.5., 3.6., 4.6. ja 7.6. Kurssin kouluttajana toimii kokenut jälkiharrastaja Wilhelmiina Virolainen
ja kilpaillut palveluskoirin jälkikokeessa (PAJÄ) ylimmässä luokassa (JK3). Kurssin hinta on 40 e.
Kurssille otetaan max 6 koiraa, etusijalla ovat Josepan jäsenet ja palveluskoirarotuisten koirien
omistajat. Teoriaosuuteen osallistuminen on välttämätöntä kaikille harjoituksiin osallistuville. Sitovat
ilmoittatumiset viimeistään 22.5.2019 ja tiedustelut wvirolainen@gmail.com. Tervetuloa!
Keijo Rautasen jälkikurssi
Kovasti toivottu kaksipäiväinen Keijo Rautasen jälkikurssi järjestetään 8.-9.6.2019 Tuupovaarassa.
Kurssille otetaan 6 koiraa. Kurssille ovat etusijalla jo kilpailevat (vähintään JK1) ja tavoitteelliset
koirat ohjaajineen. Mikäli kilpailevia koirakoita on enemmän kuin 6, paikat arvotaan. Mikäli ryhmä ei
täyty kilpailevista koirakoista, huomioidaan seuraavaksi ohjaajien kilpailukokemus jälkikokeessa.
Tämä kurssi on ainostaan jäsenille. Kurssille osallistuvilta edellytetään yhden jälkikoulutusillan
pitämistä Josepalaisille jälkikoirille koulutuksen jälkeen. Joten mikäli kiinnostuit kurssista,
ilmoittauduthan viimeistään 24.5.2019 mennessä osoitteseen johanna.nuutinen@hotmail.com.
llmoittautumisen yhteydessä kerrothan koirasi rodun, iän, jälkitaustan sekä toiveesi ja tavoitteesi

koulutukselle. Kurssin hinta on 30 €. Tervetuloa!
Sari Kärnän hakukurssi
Erittäin kokenut ja menestynyt hakukouluttaja Sari Kärnä saapuu jälleen kouluttamaan
hakukoirakoita. Kaksipäiväinen hakukurssi pidetään 6.-7.7.2019 Joensuussa. Kurssiin liittyy
esineruutuilta pe 5.7. Kurssihinta (2-päiväinen hakukoulutus + esineruutu) on Josepan jäsenille 70 €
ja muille 100 € (etusija jäsenillä). Pelkän esineruutuillan hinta on Josepan jäsenille 10 € ja muille 15
€. Sitovat ilmoittautumiset ja tiedustelut Minna Tirkkoselle s-postilla minna.tirkkonen@me.com,
2.6.2019 mennessä. Kurssille otetaan 10 koiraa. Ilmoittautumisen yhteydessä kerrothan koirasi
rodun, iän, hakutaustan sekä toiveesi ja tavoitteesi koulutukselle. Tervetuloa!
Hyvät tavat-ryhmä
Josepan hyvät tavat –ryhmän kevätkausi alkaa!
Tuttuun tapaan ryhmässä harjoitellaan arkielämän taitoja ja koulutus on avoin kaikille halukkaille. Ei
ennakkoilmoittautumista eikä maksua. Riittää, kun saavut koirasi kanssa kentälle iloinen mieli
mukanasi!
Tiistaisin klo 18.30, Linnunlahden koulutuskenttä
14.5. Kontakti, palkkaus, Hilkka Nyman
21.5. Kontakti, ”seuraaminen”, Hilkka Nyman, Seija Rämö
28.5. Ihmisten kohtaaminen, ”henkilöryhmä”, “ilmoittautuminen”, Hilkka Nyman, Pia Lemmetyinen
4.6. Ohitusharjoituksia, Jenna Vartiainen
11.6. Pysähtymisiä eri asentoihin, odottaminen, Pia Lemmetyinen
18.6. Luoksetulo, Pia Lemmetyinen, Jenna Vartiainen
Tervetuloa!
Muista tulevan kauden koulutuksista ilmoitetaan Josepan www- ja Facebook-sivuilla, seuraathan
ilmoitteluamme!
Talkoopisteet
Palveluskoiratoiminnan ytimessä ovat yhdessä järjestetyt kokeet, kilpailut ja tapahtumat. Talkootyö
yhteisen harrastuksen eteen kuuluu osana harrastukseen.
Varmistaaksesi pienryhmäpaikan vuodelle 2020, tulee sinun suorittaa yhdistyksen tapahtumissa,
kokeissa ja/tai muissa erikseen sovituissa tehtävissä 15 tuntia/pistettä talkootyötä. Tavoitteena on
joustava järjestelmä, josta varmasti löytyy jokaiselle jotakin yhdistyksen hyväksi tehtävää työtä. Osa
talkoopisteistä tulee suorittaa kokeissa. Tervetuloa talkoilemaan mukavassa porukassa!
Mikäli toivot voivasi suorittaa osan pisteistäsi kouluttamalla, otathan yhteyttä osoitteeseen
koulutusvastaava@josepa.fi.
Vappu Match Show
Tulevana keväänä järjestetään Vappu Match Show. Tähän keväiseen tapahtumaan tarvitaan
tietenkin talkoolaisia, joten ilmoittaudu Hanna Ohtoselle osoitteeseen hanna.ohtonen@gmail.com ja
tule talkoilemaan mukavaan seuraan ja nauttimaan buffetin antimista!
Jäsenmaksu
Jäsenmaksulaskut on lähetetty sähköpostitse. Jäsenmaksu pysyi samana ja on varsinaiselta
jäseneltä 30,00 € ja perheenjäseneltä 10,00 €. Eräpäivä laskulla oli 31.3.2018. Mikäli et ole saanut

jäsenmaksulaskuasi, otathan yhteyttä hallitus@josepa.fi.
Mitä jäsenmaksulla saa? Josepan jäsenenä sinulla on mahdollisuus päästä pienryhmään ja oikeus
treenata Josepan käytössä olevissa maastoissa. Josepa maksaa maastoihin vievien teiden käytöstä
tiemaksuja, joilla katetaan teidän ylläpito ja kunnostus. Tottelevaisuutta voit treenata Linnunlahden
koulutuskentällä neljällä korvamerkityllä vuorolla. Kentän lukujärjestys löytyy
www.josepa.fi/Koulutustoiminta/Linnunlahden koulutuskenttä. Kentällä on käytössä useita
hyppyesteitä. Lisäksi Josepalla on Kulhon kentällä vakiovuoro tiistaisin klo 17 - 21 tottelevaisuuden
harjoittelua varten, kts. www.josepa.fi/Koulutustoiminta/Kulhon kenttä. Linnunlahden koulutuskentän
käyttö on Josepalle maksutonta, mutta sen sijaan Kulhon kentän käyttö on maksullista.

Ilmoitathan yhteystietosi
Keräämme jäsenrekisteriimme jäsentemme ajan tasalla olevia yhteystietoja. Ilmoita jäsensihteerille
osoitteeseen jasenrekisteri@josepa.fi mahdollisesti muuttunut osoitteesi, puhelinnumerosi ja
sähköpostiosoitteesi. Yhteystiedot ovat tärkeitä, että saat esim. jäsenkirjeen ja jäsenmaksulaskun
ajoissa.
Toivotamme kaikille Josepan jäsenille iloista harrastuskautta ja tuloksekasta kesää
koiraharrastuksen parissa!
kevätterveisin
Josepa ry:n hallitus

