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Jäsenkirje 1 / 2015
Hei jäsenistö!
Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys ry:n sähköinen jäsenkirje lähetetään jäsentemme

sähköposteihin muutaman kerran vuodessa. Jäsenkirjeessä kerrotaan lyhyesti jäsenille
ajankohtaisista asioista. Jos et ole saanut jäsenkirjettämme, tarkista että sähköpostiosoitetietosi

ovat ajantasalla yhdistyksen jäsensihteerillämme; Anna Rimppi anmarikki[at]gmail.com . Voit
jatkossa myös ladata itsellesi jäsenkirjeen pdf-muodossa kotisivuiltamme tai facebookryhmämme sivuilta.
Kesä tulee ja fiilikset sekä treeni-into kohenee. Tuleva kesäkausi tulee olemaan monipuolinen
kaikinpuolin. Toimintaa järjestetään aktiivisesti jäsenistöllemme. Muistithan siis huolehtia, että
jäsenmaksusi on maksettu ja näin pääset osallistumaan toimintaamme.
Jäsenmaksuja voi maksaa läpi kuluvan vuoden
Syyskokouksessa vahvistettiin vuodelle 2015 seuraavat jäsenmaksut:
 varsinainen jäsen 20€
 perhejäsen 5€

 tilille FI89 5290 8140 0101 42. VIITE 10100
 jäsenmaksu koskee sitä vuotta, milloin laskun on maksanutkin
 Jäsensihteeri Anna Rimppi anmarikki[at]gmail.com
Jäsenetuina mm:



monet järjestämämme tapahtumat ovat edullisempia yhdistyksen jäsenille

jäsenistölle tarjolla treenejä, kursseja ja koulutuksia eri lajien taitavien ohjaajien
ohjauksessa läpi vuoden



mahdollisuus treenata Koirakorven alueella ja vuokrata Koirakorven mökkiä erilaisiin
tilaisuuksiin tai vaikka vain yksityiskäyttöön.

Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys ry:ssä tapahtuu

Yhdistyksen ajankohtaiset tapahtumat löydät aina yhdistyksen www-sivuilta:
http://www.kspky.org/index.html

Kevät- kesäkaudelle osa järjestämistämme koulutuksista ja tapahtumista, on jo pidetty tai ovat
parasta aikaa menossa. Meillä on ollut mm. tottiskoulutuspäiviä, esineilmaisukurssi ja
jälkikurssi kilpaileville koirakoille sekä sulanmaan vetolajien esittelypäivä. Suuri kiitos

taitaville kouluttajille ja aktiivisille talkoolaisille !
Tulevia koulutuksia on mm. seuraavasti:
 BH-kurssi Toivakassa alkaa 1.6

 Tottelevaisuuskoulutusta toukokuu 2015
 Jälkikurssi aloitteleville koirakoille (max. 6 koiraa)
 Juhannusjuhlat Koirakorvessa

 Peltojälkipäivä 4.7.15 Uurainen (max. 8 koirakkoa)

 Hakukoulutus Höytiällä 4.-5.7.15, kouluttajana Sari Kärnä
 Mejä-koulutus Kangasniemellä heinä-elokuussa

Seuraathan aktiivisesti yhdistyksen kotisivuja ja facebook-päivityksiä.

Tapahtumia ja koulutuksia ilmoitellaan niissä. Tulevat PK-kokeet löydät SPLK:n
kopasta: http://www.kopa.fi/

Varo kyykäärmeitä Koirakorvessa
Aikaisempien vuosien tapaan Koirakorvessa on jälleen tehty kyyhavaintoja. Käärmeet ovat
tähän aikaan vuodesta myrkyllisimmillään. Käärmeet viihtyvät erityisesti alueen suojaisissa ja
lämpimissä paikoissa: varasto- ja grillikatoksen alla, suojaisten esteiden alla sekä lämpimillä
kivillä ja kallioilla. Myös Koirakorpea ympäröivillä treenikentällä sekä tiellä on nähty
käärmeitä. Ole erityisen varovainen näissä kohdissa ja vältä esim. koirien kiinnittämistä näiden
läheisyyteen!

Informoi asiasta myös Koirakorvessa kokeissa ja muissa tapahtumissa vierailevia
perheenjäseniä ja tuttavia. Harjoittelu Koirakorvessa ja liikkuminen sen alueella tapahtuu aina
henkilön omalla vastuulla.

Mukavaa ja menestyksellistä kesää!
– KSPKY johtokunta”Jos olet koirasi mielestä maailman paras tyyppi, älä hanki toista
mielipidettä.” - Jim Fiebig-

