Joensuun seudun Palveluskoirayhdistys ry
Jäsenkirje – kevät 2018

Kevättervehdys, hyvä josepalainen!
Kädessäsi on kevään 2018 jäsenkirje. Kirjeessä on paljon hyödyllistä tietoa kaikille
yhdistyksessämme harrastaville ja kilpaileville. Huomaathan, että mukana on jäsenmaksulasku,
jonka eräpäivä on 31.3.2018. Jäsenkirjeen löydät myös Josepan nettisivulta.
Oikeat yhteystietosi ovat tärkeitä
Ajantasalla olevat jäsentemme yhteystiedot, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, ovat
todella tärkeitä. Vain niiden avulla voimme tavoittaa vastaanottajan nopeasti tärkeissä asioissa,
muun muassa lähetettäessä jäsenkirje ja jäsenmaksulasku.
Jos jokin yhteystietosi on hiljattain muuttunut ja pohdit, että oletkohan sen Josepalle ilmoittanut, niin
nyt se kannattaa tehdä. Ilmoita tietosi sähköpostitse osoitteeseen jasenrekisteri@josepa.fi, tai
lähettämällä tekstiviesti sihteerin puh.numeroon 050 3222 601.
Yhdistyksen tavoitteena on siirtyä mahdollisimman paljon maksullisesta postipaperin lähettämisestä
sähköisen materiaalin lähettämiseen. Jos sinulla ei ole ollenkaan sähköpostiosoitetta, niin toki
paperipostia sinulle lähetämme.
Hallitus ja toimihenkilöt
Vuosikokous valitsi seuraavalle kaksivuotiselle toimintakaudelle varsinaisiksi jäseniksi Kaisu TyniPyyn, Heini Karjalaisen ja Pirjo Pullin. Varajäseniksi valittiin kaksivuotiselle toimintakaudelle Jenna
Vartiainen ja yksivuotiselle toimintakaudelle Terhi Mustonen. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa
Eija Koistinen, varapuheenjohtajana Minna Tirkkonen, sihteerinä Maarit Nuutinen, rahastonhoitajana
Heini Karjalainen ja hallituksen jäsenenä Jarmo Rummukainen.
Tiedotustoiminta
Josepa lehden tulevaisuus on mietinnän alla. Hallitus on aloittanut kuluvana vuonna kartoittamaan
nettisivujen uudistamista ja samassa yhteydessä kartoitetaan digi-lehden mahdollisuus. Lehteen,
joko perinteiseen tai digi-muotoiseen saa, ja on erittäin toivottavaakin, lähettää koko ajan juttuja
koira-aiheisista tapahtumista, treeneistä, koulutuksista yms. Pienryhmiltä toivotaan kovasti juttuja
kauden treeneistä ja vaikkapa kisasaavutuksistanne. Myös kilpailu- ja näyttelytulokset ovat mukavaa
luettavaa kanssaharrastajille. Aineistoa voit lähettää milloin vain osoitteeseen lehti@josepa.fi. Mikäli
koet olevasi kiinnostunut lehden toimittamisesta, lähetäthän sähköpostia osoitteeseen
hallitus@josepa.fi.
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 2018. Kokeiden tulokset löytyvät kätevästi
Virkusta. Talkoolaiseksi ilmoittaudutaan ensisijaisesti kunkin kokeen koetoimitsijalle, joka kerää
talkoolaisten tiedot lomakkeelle, joka löytyy Josepan nettisivuilta Yhdistys ja Kokeet 2018.
Kuluvana vuonna yhdistys järjestää yhdessä Pohjois-Karjalan käyttökoirien kanssa palveluskoirien
pohjoismaiset mestaruuskilpailut (NOM). Tämä maastolajiemme korkein arvokilpailu on hieno
tilaisuus nähdä parhaita palveluskoiria kaikista pohjoismaista. Arvokilpailujen järjestämisessä
tarvitsemme kaikkia jäseniämme, joten laitattehan päivämäärän 7.-9.9.2018 kalentereihinne. Mikäli
koet haluavasi osallistua järjestelyihin jo ennen varsinaista koetta, laitathan sähköpostia
osoitteeseen hallitus@josepa.fi.
Koulutustoiminta vuonna 2018
Maastokauden pienryhmien kokoaminen aloitetaan jälleen keväällä. Mikäli sinulla on ollut
ryhmäpaikka maastoryhmässä edellisellä kaudella, ilmoitathan tulevan kauden
ryhmäpaikkatarpeestasi ryhmäsi yhteyshenkilölle. Ryhmät pyritään muodostamaan yhteistyössä.
Jatkaessasi harrastusta pienryhmässä, huomioithan, että edellytyksenä on Josepan jäsenyys sekä
edellisen kauden talkoovelvoitteen (3 talkoopistettä) täyttyminen.
Täysin uusille harrastajille pyritään keväällä järjestämään alkeiskurssit maastolajeista. Uudet
harrastajat; voitte ilmoittaa halukkuudestanne osallistua lajialkeiskurssille jo nyt osoitteeseen
koulutusvastaava@josepa.fi. Kurssien toteutumisesta, aikatauluista ja ilmoittautumisesta
tiedotetaan myöhemmin keväällä yhdistyksen netti- ja Facebooksivuilla. Uudet harrastajat pyritään
kurssien jälkeen sijoittamaan pienryhmiin. Uuden harrastaja tulee olla Josepan jäsen, mutta
talkoovelvoitetta ei tarvitse täyttää etukäteen.
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. Huomioithan tämän hakiessasi
ryhmäpaikkaa.
Talkoopisteet
Palveluskoiratoiminnan ytimessä ovat yhdessä järjestetyt kokeet, kilpailut ja tapahtumat. Talkootyö
yhteisen harrastuksen eteen kuuluu osana harrastukseen.
Hallitus on päättänyt muuttaa kuluvan vuoden talkoopistejärjestelmää tuntiperusteiseksi; yksi tunti
on yksi piste. Talkoopisteuudistus on kokeilu, jonka tarkoituksena on saada järjestelmästä
oikeudenmukaisempi ja joustavampi. Varmistaaksesi pienryhmäpaikan vuodelle 2019, tulee sinun
suorittaa yhdistyksen tapahtumissa, kokeissa ja/tai muissa erikseen sovituissa tehtävissä 30
tuntia/pistettä talkootyötä. Tavoitteena on joustava järjestelmä, josta varmasti löytyy jokaiselle jotakin
yhdistyksen hyväksi tehtävää työtä. Osa talkoopisteistä tulee suorittaa kokeissa.
Mikäli toivot voivasi suorittaa osan pisteistäsi kouluttamalla, otathan yhteyttä osoitteeseen
koulutusvastaava@josepa.fi.
Hallitus tiedottaa jäsenistöä talkoopistejärjestelmään liittyvistä käytännön asioista myöhemmin lisää.

Löytyykö jäsenistöstä koetoimitsijoita?
Mikäli sinulta löytyy voimassa oleva koetoimitsijakortti, ilmoitathan siitä sihteerille s-posti
sihteeri@josepa.fi.
Jos sinua kiinnostaa koetoimitsijan tehtävät, mutta et vielä ole uskaltautunut kurssille asti, niin
sinulla on mahdollisuus lähteä kokeneen koetoimitsijan oppiin. Ota rohkeasti yhteyttä kokeen
koetoimitsijaan, apukädet ovat varmasti tarpeen!
Vappu Match Show
Tulevana keväänä järjestetään Vappu Match Show. Tähän keväiseen tapahtumaan tarvitaan
tietenkin talkoolaisia, joten ilmoittaudu Terhi Mustoselle osoitteeseen terhisofia@gmail.com.
Jäsenmaksu
Jäsenmaksulasku on tämän jäsenkirjeen mukana. Jäsenmaksu on varsinaiselta jäseneltä 30,00 € ja
perheenjäseneltä 10,00 €. Eräpäivä laskulla on 31.3.2018. Huom! Laskulla oleva viivakoodi ei toimi.
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.
Toivotamme kaikille Josepan jäsenille iloista harrastuskautta ja tuloksekasta kesää
koiraharrastuksen parissa!
kevätterveisin
Josepa ry:n hallitus

