
Kurssille ilmoittautuminen Virkussa 

Kurssille ilmoittaudutaan (kurssipaikan varaus) kurssin järjestäjän ilmoittamalla tavalla ja järjestäjän määrittämässä 
aikataulussa. 

Kurssin haku 

Kaikki Palveluskoiraliiton hallinnoimien lajien kurssit ja koulutukset löytyvät Virkusta osoitteesta www.virkku.net 

- Voit hakea kaikki kurssit siten, että painat kurssihakusivulla Listaa-painiketta. 
- Jos haluat rajata hakua aikavälillä voit hakea tulevia kursseja määrittämällä päivämäärävälin. 
- Haettavat kurssityypit-valikosta voit rajata kursseja kurssityypin mukaan, esim. koetoimitsija 2, 

palveluskoirakokeet. 
- Alueellisen rajauksen voit tehdä kennelpiirivalinnalla. 
- Vapaa haku-kenttään voit kirjoittaa esim. kurssin nimen, paikkakunnan tai ilmoittautumisten 

vastaanottajan nimen. 
 

 



 

 

Kurssille ilmoittautuminen 
Hakutuloksessa on kaikki hakuvaihtoehtoihin sopivat kurssit (tai kaikki) 

Valitse kurssi johon haluat ilmoittautua, tai jonka tietoja haluat tarkastella tarkemmin, klikkaamalla kurssin 
päivämäärää. Ne kurssit joissa ilmoittautuminen Virkkuun on auki, on merkitty sinisellä ”Ilmoittautuminen on 
avoinna”-painikkeella.  

1. Kirjoita järjestäjältä saamasi salasana sille varattuun tekstikenttään  
2. Paina ”Ilmoittaudu” 
3. Täytä nimesi ja yhteystietosi  
4. Jäsenyhdistys-kenttään valitse jäsenyhdistyksesi 
5. Puoltava yhdistys-kenttään valitse yhdistys missä ole jäsenenä ja mistä pyydät puoltoa tälle kurssille 

a. Puoltopyyntö lähtee automaattisesti kun lähetät ilmoittautumisen 
b. Saat sähköpostia kun puolto on käsitelty jäsenyhdistyksessäsi 

6. Jos kurssin järjestäjä edellyttää arkistointitunnuksen täyttämistä kurssimaksusta, täytä se sille varattuun 
kenttään. 

7. Jos sinulla on viestittävää järjestäjälle, kirjoita viesti Tietoja järjestäjälle-kohtaan. 
8. Paina lopuksi ”Lähetä” 

 



Huom! Kurssivalikoimassa on kursseja, joihin ilmoitetaan myös koira mukaan, jos koiran ilmoittamista 
vaaditaan kurssi-ilmoittautumisessa, se toimii näin: 

- Anna koiran rekisterinumero 
- Paina Hae koiran tiedot (tämä toimii kuten koeilmoittautuminen) 
 Jatka täyttämään muut vaadittavat ilmoittautumistiedot 

 

 

 

Sähköposti-ilmoitukset ilmoittautujalle 
- Ilmoittautuja saa vahvistuksen ilmoittautumisesta antamaansa sähköpostiosoitteeseen 
- Lisäksi ilmoittautuja saa sähköpostitse ilmoituksen puoltopyynnön käsittelystä omassa yhdistyksessä. 

Omat tiedot Virkussa 
Virkkuun rekisteröityminen kannattaa – vaikka et olisikaan yhdistyskäyttäjä tai koetoiminnan järjestelyissä mukana, 
kannattaa Virkkuun rekisteröityä. Omat tiedot-osion alta löydät kaikki tuloksesi, tulevat koekäyntisi, kurssit jotka olet 
käynyt sekä pätevyytesi. Myös Palveluskoirat-lehden tilaajatiedot ja omat yhteystiedot löytyvät omista tiedoista. 
Kun ilmoittaudut kokeisiin ja kursseille sisäänkirjautuneena, ovat omat tietosi aina ajan tasalla.  


