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TOIMIHENKILÖT 2015 

Puheenjohtaja 

Raija Enqvist                   

Paapuurinkatu 3 as 17, 15140 Lahti           

puh. 044 708 9909 arkisin kello 16 jälkeen 

kaarina57@outlook.com  

Varapuheenjohtaja 

Marianne Nurminen       

puh. 050 586 2910                 

marianne.e.mantyla@gmail.com  

Sihteeri 

Aila Lindqvist                                                        

Järvisenkatu 8 B 8 15880 Hollola 

ailah.lindqvist@gmail.com                                                          

puh. 040 823 1791 

Jäsenet: 

Milla Mäkinen                       

Pysäkkitie 149, 16630 Tennilä                           

puh. 044 263 3490               

milla.makinen12@gmail.com 

Kaarina Granlund                             

Paterinkatu 26, 15340, Lahti              

puh. 040 564 0245                   

kaarina.granlund@phnet.fi 

Minna Uurainen  

minnauurainen@gmail.com 

Riitta Tapaninen                            

Ämmäläntie 4, 17200 Vääksy 

riitta.tapaninen@student.lamk.fi 

puh. 0407414536 

Tarja Söderholm                                       

Pilkotunmäenkatu 5 B 54,        

15240 Lahti                               

puh. 040 583 1471                               

tarja.kristiina@luukku.com  

  

 

  

  

                                                                  

Varajäsenet 

Heikki Mikkelä                        

Toivolankuja 4 15230 Lahti       

heikki.mikkela@pp.inet.fi   

puh.  050-3681213 

 Hannu Valin   

Heidi Santos-Macias, Asikkala                                               

puh. 040-7345650         

heidi@shapiros.fi 

Jäsenasiat                 

Iris Söderholm       

puh. 050 536 8543 

iris.soderholm@gmail.com 

Rahastonhoitaja          

Tarja Söderholm             

Pilkotunmäenkatu 5 B 54,             

15240, Lahti              

puh. 040 583 1471 

tarja.kristiina@luukku.com 

Koulutusvastaava                     

Minna Uurainen  

minnauurainen@gmail.com 

 Jälkiharjoitusten kouluttaja 

 Aila Lindqvist 040 823 1791 

 Hakuharjoitusten kouluttajat 

 Kalevi Jääskeläinen, 03 751 5412

 Terttu Nuutinen, 041 545 2215 

 Pelastuskoirakoulutus 

 Tiina Janhunen, 050 437 1008 

   

 

 

Pankkiyhteys: FI82 5612 1120 0653 02 

Nettisivut: 

www.lahdenkayttokoira.fi 

mailto:riitta.tapaninen@student.lamk.fi
tel:%2B358407414536
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Vuosikerta 1931, vivahteikas, aromikas ja monipuolinen, näin voisi sanoa yhdistyksestämme. Syyskuisena 

iltana kokoontui 9 herraa perustamaan Lahteen palveluskoirayhdistystä, silloisena nimenään Lahden 

Armeijakoirayhdistys. Tuskinpa olisivat ko. herrat osanneet ennustaa yhdistyksen olevan toiminnassa vielä 

85-vuoden jälkeen. Yhdistysrekisteriin lähetettiin säännöt, jossa yhdistyksen toiminnan tukemiseksi 

mainittiin yhdeksi varojen keruu muodoksi näyttelyt ja esim. arpajaiset.  Vuodelta 1951 löytyi maininta 

arpajaisista, jossa myynnissä oli 10 000 arpaa, tällä myynnillä tuettiin vielä pienissä rahavaroissa ollutta 

yhdistystä.  Vuonna 1945 yhdistyksen nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa Lahden Käyttökoira ry:ksi ja 

toiminta hieman muutti muotoaan, ei ollut enää tarvetta kasvattaa ja kouluttaa koiria armeijan tarpeisiin. 

Näin alkoi yhdistyksen nykyisen muotoinen toiminta koulutuksineen ja kilpailuineen. Saksanpaimenkoirien 

rinnalle alkoi tulla myös muita rotuja, viisikymmentä luvulla oli jo useampia rottweilereita ja löytyi myös 

maininta bokserista kilpailevana koirana.  

Yhdistyksemme täyttäessä tänä vuonna 85 vuotta, on jäsenistössämme monenlaista harrastajaa. 

Harrastusmahdollisuudet koiran kanssa ovat laajat, kuka tähtää kilpailemaan, kuka omaksi ja koiran iloksi 

muuten vaan on mukana. Joukossamme on myös jo vanhempaa jäsenistöä, joilla ei enää omaa koiraa ole, 

mutta nauttivat kuitenkin yhdistyksen toiminnassa mukana olemisesta.  

Syksy on pian tulossa, yleiskoulutukset ovat pyörähtämässä käyntiin, mikäli kentälle vaan saadaan 

kouluttajia. Heistä tai teistä - kuinka vaan, on huutava pula. Monenlaista ollaan näidenkin vuosien aikana 

kokeiltu, on ollut kurssimuotoista koulutusta, pk-rotuisille on järjestetty omana aikanaan, pidemmälle 

päässeet ovat tulleet myöhemmin, mutta ei vaan juttu suju. Yhdistyksen hallitus pyytääkin taas apua, mitä 

teemme koulutusten suhteen. Lopetammeko koulutuskorttien myynnin ja siirrymme ainoastaan 

kurssimuotoiseen koulutukseen jolloin yksi kurssi olisi 4 -6 kertaa ja maksimissaan kurssilla olisi kuusi 

koiraa? 

Yhdistys on varannut Heinolasta harjoitushallin loka- maaliskuulle, joka torstaisin kello 18.30 -20.30. Hallilla 

ei ole ohjattua koulutusta, mutta rohkeasti kysyen varmaan saa apuja. Hallilla on pk-, ja tokoesteet, hallissa 

on keinonurmi, jolloin mukaan pitää ottaa sisäkengät. Lunastamalla kausikortin, joka on voimassa 3 kk eli 

syyskaudelle ja kevätkaudelle omansa, hintaan 30,-/ kausi tai sitten kertamaksuna 5,-, olet tervetullut 

harjoittelemaan ns.”rospuutto” aikana. Tästä tiedotamme tarkemmin kotisivuilla sekä laitamme myös 

facebookiin tietoa.  

Elokuussa juhlistamme 85-vuotta täyttävää yhdistystä, ilmoittautuminen  juhliin on parasta aikaa menossa 

ja Mopen ilmestyessä juhlat ovat siis vietetty. Onnittelut 85-vuotiaalle ! 

Lokakuussa olisi vielä tarvetta talkoolaisille, järjestämmehän perinteisen pentunäyttelyn ja osallistumme 

syksyn KV-näyttelyyn kehäkahvituksen hoidolla. Nämä molemmat näyttelyt tuovat yhdistykselle sitä 

käyttörahaa, jota tarvitsemme toiminnan pyörittämiseen. Olisiko sinulla mahdollisuus osallistua edes 

toiseen näyttelyyn, muutama tunti, puoli päivää ??? Ota yhteyttä allekirjoittaneeseen niin kerron lisää. 

 Syksy on siis saapumassa, toivotakin kaikille jäsenille mukavaa syksyä!  

 

    Raija 
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Lahden Käyttökoira ry:n Pentunäyttely 23.10.2016, 
myös Junior Handler- Lapsi ja koira- ja parikilpailu 

Lahden Messukeskus 
 

Epävirallisiin pentunäyttelyihin saavat osallistua FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestössä 
rekisteröidyt koirat, jotka on tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla ja täyttävät 
voimassa olevat Kennelliiton hyväksymät terveysmääräykset ja viimeistään näyttelyä edeltävänä 
päivänä täyttävät viisi kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet yhdeksää kuukautta. Muista kuin 
Kennelliitossa ja pohjoismaisissa kennelliitoissa rekisteröidyistä koirista on ilmoittautumisen oheen 
liitettävä kopio ao. maan kansallisen kenneljärjestön rekisteritodistuksesta. Suomen lain vastaisesti 
typistetyt koirat eivät saa osallistua.  
 
Arvosteluluokat: urokset 5-alle 7 kk ja 7-alle 9 kk, nartut 5-alle 7 kk ja 7 kk-alle 9 kk. 
Kasvattajaluokka: neljä saman kasvattajan kasvattamaa tai samalle FCI:n vahvistamalle 
kennelnimelle rekisteröityä samanrotuista pentua, jotka saavat olla samasta pentueesta. Kaikissa 
luokissa annetaan kirjallinen arvostelu.  
 
Arv. alkaa klo 10.00. Ilm. 30.9. mennessä os. Pentunäyttely Lahti, PL 267, 45101 Kouvola tai 
sähköinen ilmoittautuminen http://www.lahdenkayttokoira.fi/, Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 
(Tmi Bebops): puh. 040 7070 509 (ark. klo 10-12 ja 18-20) tmi.bebops@gmail.com. Muut tied. 
Tarja Söderholm klo 15–18 puh. 040 583 1471 tai email: tarja.kristiina@luukku.com. Ilm. maksu 30 
eur, saman omistajan 2. jne koira 27 €, junior handler 10 eur, parikilpailu 10 eur, Lapsi ja koira-
kilpailu 5 eur (parikilpailu ja Lapsi ja koira-kilpailu ilmoittautuminen ja maksu paikanpäällä),  
tilille FI29 5612 1120 0652 86 OKOYFIHH Lahden Käyttökoira ry, viite 3117. 
 
Tuomariluettelo ja ryhmäkilpailut:  
FCI 1: ja ryhmä 1 Marja Talvitie, varalla ryhmälle 1 Tarja Löfman,  
FCI 2: aidi, appenzellinpaimenkoira, berninpaimenkoira, bernhardinkoirat, bokseri, 
bordeauxindoggi, bukovinankoira, cane corso, castro laboreironkoira, entlebuchinpaimenkoira, fila 
brasileiro, hovawart, isosveitsinpaimenkoira, kaukasiankoira, keskiaasiankoira, landseer, 
leonberginkoira, newfoundlandinkoira, pyreneittenkoira, rottweiler, sarplaninac, shar pei, 
tanskalais-ruotsalainen pihakoira, uruguayan cimarron, venäjänmustaterrieri Jouni Nummela, 
muut ryhmästä 2 ja ryhmä 2 Kimmo Mustonen, varalla ryhmälle 2 Hilkka Salohalla,  
FCI 3: ja ryhmä 3 Matti Luoso, varalla ryhmälle 3 Kimmo Mustonen,  
FCI 4: ja ryhmä 4 Juha Lehtinen, varalla ryhmälle 4 Karin Bergbom,  
FCI 5: ja ryhmä 5 Hilkka Salohalla, varalla ryhmälle 5 Marja Talvitie,  
FCI 6: ja ryhmä 6 Juha Lehtinen, varalla ryhmälle 6 Eeva Resko,  
FCI 7: ja ryhmä 7 Joanna Pronin, varalla ryhmälle 7 Marja Talvitie,  
FCI 8: ja ryhmä 8 Tarja Löfman, varalla ryhmälle 8 Matti Luoso,  
FCI 9: bolognese, cavalier kingcharlesinspanieli, chihuahua, kiinanharjakoira, tiibetinterrieri, 
venäjänbolonka, venäjäntoy, villakoirat ja ryhmä 9 Karin Bergbom, muut ryhmästä 9 Eeva Resko, 
varalla ryhmälle 9 Kimmo Mustonen,  
FCI 10: ja ryhmä 10 Matti Luoso, varalla ryhmälle 10 Eeva Resko.  
 
Ryhmäkilpailut:  
Lapsi ja koira-kilpailu Joanna Pronin,  
Junior Handler Joanna Pronin,  
Parikilpailu Hilkka Salohalla,  
Paras kasvattajaryhmä Matti Luoso,  
Näyttelyn paras pentu Marja Talviti  
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Toko piirinmestaruus 25.9.2016 Hollola 

LKK lähettää tänä vuonna kaksi joukkuetta tokon piirinmestasuuskilpailuihin. Joukkueet on valittu ja 

joukkuelaiset ovat saaneet sähköpostia Minnalta. Tsemppiä kaikille treeneihin ja kokeeseen! 

 

Treenihalli talveksi 

Talveksi Lahden Käyttökoiran jäsenille järjestetään treenimahdollisuus Heinolan Palvelus ja Seurakoira ry:n 

Heinolan hallille. Halli sijaitsee osoitteessa Viilukatu 3, Heinola http://www.hpskry.org/yhd_halli.html 

Kenttä sijaitsee ison hallin päädyssä ja alusta on ruohomattoa. Alueen koko on n. 28 x 20 metriä. Hallissa on 

lämpötila +3-5 astetta. Hallissa ei saa oleskella muualla kuin seuralle vuokratulla alueella! (Säännöt 

liitteenä) 

Vuokrattu treeniaika lokakuusta 2016 – maaliskuuhun 2017 torstaisin klo 18.30-20.30.  

Hallin käyttöön ko. aikoina voi ostaa ennakkoon kausikortin loka-joulukuu 30 €/syyskausi, sekä tammi-

maaliskuu 30 €/kevätkausi. Kausikorttimaksut tulee maksaa yhdistyksen tilille viitteellä 1009 ja toimittaa 

maksun kuitti Raija Enqvistille sähköpostitse osoitteeseen kaarina57@outlook.com. Kausikortin saa sitten 

Raijalta hallille tullessaan. Ilman kausikorttia hallin käyttö maksaa 5 €/kerta. Summa maksetaan tasarahana 

ja käteisenä hallille saapuessa.  

Hallilla ei ole erillistä koulutusta eli treenit ovat ns. itseohjautuvia. 

 

LKK Pentunäyttely 23.10.2016 

Tervetuloa talkoilemaan LKK:n pentunäyttelyyn 22.-23.10. Tapahtumilla yhdessä keräämme varoja, joiden 

avulla voimme ylläpitää ja kehittää LKK toimintaa mm. tulevan talven treenihalli. Jokaisen työpanos on 

tärkeä ja kuten aina; kun meitä on useampi hommissa, hoituu työt nopeasti. Työtehtäviin opastetaan ja 

aiempaa kokemusta ei tarvita. 

 

KV-näyttely kehäkahvitus 29.10.-30.10.2016 varainkeruu yhdistykselle 

Kehäkahvituksessa hoidamme näyttelyn kehähenkilöstön kahvituksen noin 40 kehään: 
- keitetään kahvit ja vedet termospulloihin 
- kehäkoreihin laitetaan kupit, lusikat, servetit, teepussit, juomat esim. Kivennäisvettä, vettä tai 
virvoitusjuomia ja kahvimaidot 
- pussitetaan pullat tai muut makea kahvileipä 
- täytetään sämpylät/leivät ja pussitetaan ne 
- toimitetaan korit kehiin ennen arvostelun alkua ja käydään päivän aikana täydentämistä kehistä heidän 
tarpeidensa mukaan 

http://www.hpskry.org/yhd_halli.html
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- arvostelun päätyttyä kerätään korit kehistä, pestään termoskannut 
- huolehditaan muun talkooväen kahvituksesta, tehdään mm. voileivät 
- hommien välissä on paljon luppoaikaa, jolloin on mahdollisuus tehdä ostoksia tai katsella kehiä. 
 
KV-näyttelyssä on kaksi päivää, riittää että on toisessa tai jos mahdollista molempina päivinä. Aamulla 
varsinkin lauantai aamuna olisi hyvä, jos pääsisi jo puoli kahdeksan tai viimeistään kello kahdeksan. 
Talkooväen määrästä riippuen osa voi lähteä aamun jälkeen kotiin, jos iltapäiväksi on tulossa talkoolaisia. 
 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Raija: puh. 044 708 9909 arkisin klo 16 jälkeen tai  
sähköposti: kaarina57 @ outlook.com 
 
 

BH-koe 16.10.2016 Löytynmäenkentällä 10.00 

Ilmoittautumiset: 30.9. klo 19.00-20.00  Anne Savonen puh. 040 545 1178 

 

TOKO-koe 22.10.2016 Koiramäessä 10.00 

Luokat: ALO, AVO, EVL, VOI 

Ilm. jäsenet 10.9. -16.9.2016 ja muut 17.9. -8.10.2016. teijaki@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkista päivitetyt tiedot 

tapahtumista LKK:n 

nettisivujen kalenterista! 

www.lahdenkayttokoira.fi 
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1951 

  

 

  LKK:n jäsenille 

 

Kun Lahden Käyttökoira ry:n toiminta tulevana syyskautena tulee olemaan 

erikoisen vilkasta ja meiltä itse kultakin paljon vaativaa, niin pyydän 

johtokunnan kehotuksesta kääntyä kaikkien jäsenten puoleen 

mahdollisimman hyvän tuen saamiseksi, jotta suunniteltu ohjelma saadaan 

läpi LKK:n entistä hyvää mainetta vastaavalla tavalla. 

Toimintamme tukemiseksi olemme pyytäneet luvan saada järjestää yleiset 

arpajaiset, jossa myydään 10 000 kpl 25 markan hintaisia arpoja. Toivon, 

että mahdollisimman monet ottaisivat myytäväkseen näitä arpoja, mitkä on 

myytävä syyskuun loppuun mennessä. Myyntipalkkio on 10 %. Arpoja saa 

Aleksi Lepistöltä, osoite Vaaniankatu 12 tai puh. 3465. 

Kuluvan toimintakauden aikana olemme saaneet luvan järjestää seuraavat 

yleiset palveluskoirakokeet: 12.8.1951 voittajaluokan koe viesti-, 

jäljestämis- ja suojelukokeissa, joihin yhdistetään myös valioluokan viesti- ja 

jäljestämiskoe, mikäli riittävä määrä (3) osanottajia ilmaantuu. Viestikokeen 

valioluokkaan on luvattu lahjoittaa arvokas kunniapalkinto mikä tulisi 

kantamaan nimeä ”Salpausselän Viesti”. Kyseinen kilpailu on samalla yksi 

karsinta Suomi-Ruotsi maaottelua varten, mikä nyt toteutuu ja tullaan 

järjestämään Tukholman lähistöllä luultavasti 7.10.1951. SPKL on esittänyt, 

että maaottelu käsittäisi viesti-, jäljestämis- ja suojelukokeen 3 

osanottajajoukkueittain. SPKL maksaa osanottajien matkat, myös 

apuohjaajien. Suomen osalta on tuomareiksi valittu L.Helgren, Sture 

Carlson, Väinö Kauppinen ja kosti Virtanen. Viimeinen karsinta on Helsingisä 

9.9.51 SPKL:n järjestämänä.  

2.9.1951 alokas  ja avoimenluokan koe. 

29.9 ja 30.9.1951 kaikki luokat (ei valio) ja ryhmät käsittävät yleinen koe 20 

vuotisjuhlakilpailujen merkeissä. Ensiksi mainittuna päivänä järjestää 

yhdistyksemme 20 vuotis juhlan Seurahuoneessa. Illalliskortteja saa 

J.Niipalta, Starckjohann’in liikkeestä. Osanottomaksu on 800 markkaa. 
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Toivotaan jäsenten taholta runsasta osanottoa tähän tilaisuuteen, johon 

oanottajia tulee muualtakin. Varatkaa pääsyliput jo ajoissa.  

3.11 ja 4.11.1951 järjestää yhdistyksemme SPKL:n toimesta anosta 

palveluskoirien SM kilpailut viesti-, jäljestämis-, suojelu-, yleis-, ja 

opastuskokeissa, mikäli vähintään 3 oanottajaa kuhunkin lajiin ilmoitetaan. 

Samoissa kilpailuissa ratkaistaan jälleen yhdistysten välinen mestaruus. 

3.11.1951 järjestetään täällä SPKL:n syyskokous ja luultavasti sen 

yhteydessä joku ohjelmallinen tilaisuus. Paikka ilmoitetaan myöhemmin 

Palveluskoiralehdessä. 

Meille asetettu ohjelma on erittäin vaativa, joten on syytä tosiaan toivoa 

kaikilta apua. Kaikissa kokeissa tarvitaan huomattava määrä 

apuhenkilöstöä, joten ne jotka eivät osallistu kilpailuihin, toivottavasti 

tulevat mukaan avustavassa mielessä. Osanotosta pyydetään ilmoittamaan 

sihteeri J. niipalle, allekirjoittaneelle tai rikosetsivä Erkki Ristolalle. 

Tässä yhteydessä huomautetaan myös iiitä, että jäsenet suorittaisivat 

jäsenmaksunsa, joita perii Tauno Hauhia, Erkki Jaakkola, Erkki Ristola ja 

myös allekirjoittanut. 

Yhdistyksellemme on Lahden kaupunki myöntänyt harjoituspaikan 

Teivaanmäen ja ampuraradan pistooliradan väliseltä pellolta, missä 

harjoitustelineet ovat jo olleet. Telassa sattuneen erehdyksen takia on k.o. 

alue myöskin luvattu hevoslaitumeksi, mikä haittaa harjoitustoimintaa, 

mutta tämä on luvattu korjata myöhemmin. 

KOIRAT KUNTOON SYYSKAUDEN KOVIA KILPAILUJA VARTEN JA LKK:N VÄRIÄ 

PUOLUSTAMAAN!!!! 

 

Historia tietoja lisää vuodesta 1951: 

-puheenjohtajana toimi Kosti Virtanen 

- yhdistykseen saatiin ensimmäiset kunniajäsenet, perustajajäsenet Erkki 

Tuuha, Kosti Virtanen ja Armas Ilvonen 

- kilpakuntoisia koiria oli yhdistyksessä 32 

- huvitoimikunta piristi jäsenistöä  illanvietoilla peräti viisi kertaa 

- 7.2.1951 Kosti Virtasen esitelmätilaisuuden jälkeen, perustettiin Vääksyyn 

LKK:n alaosasto 
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Lahden Käyttökoira ry:n toimintasuunnitelma v.1966 

 

On ajateltu, että Lahden Käyttökoira ry:n toiminta tulee jatkumaan nyt alkavana 

toiminta vuotena entiseen tapaan. Pyrkimyksenä pidämme tietenkin, että viime 

aikoina vaikuttaneet haittatekijät saadaan poistetuksi, silloinhan olisi mahdollista 

saada yhdistyksen toimintaan uusiakin toiminta muotoja. Eräänä sellaisena 

pidämme tilaisuuksien järjestämistä, missä jäsenillemme opetetaan sääntöjen 

tuntemusta, niin LKK:n sääntöjen, kuin kilpailu-, ja myöskin Palveluskoiraliiton 

sääntöjen tuntemusta. Toinen hyvä asia on ohjata koiran omistajia esittämään 

koiraansa näyttelykehässä. Tämähän voisi tapahtua harjoituskentällä sitä vasten 

varattuna aikana.  

Seurakoirien koulutusta olisi myöskin pyrittävä edistämään mahdollisuuksien 

mukaan, onhan jäsenistämme muutamia tottuneita kouluttajia, jotka ovat 

seurakoirien omistajia ja he voivat ohjata toisia koulutuksessa. 

Vetokoiratyöhön tuntuu olevan jäsenillämme myöskin kiinnostusta ja niin on ajateltu 

järjestää ainakin yhdet vetokoirakilpailut. Muita pk-kilpailuja on päätetty pitää 

kolmet kaikki luokat ja ryhmät käsittävät kokeet, joista yksissä olisi mukana opastus 

ja nämä voisi pitää n.s. 35-vuotis juhlakilpailuna, sillä onhan juhlavuosi menossa. 

Varojen hankinta mielessä päätettiin ottaa yhteyttä Lahden Hiihtoseuraan, että 

saataisi vartiointi tehtäviä vaikka pienestäkin maksusta näin aluksi. Ravintolan pito 

on viime vuosina tuottanut hyvin ja siinä toivossa elämme tänäkin vuonna ja jo tässä 

vaiheessa toivomme, että jäsenemme ottaisivat runsaslukuisesti osaa kaikkiin 

tehtäviin, silloin kuin suinkin voivat. Muitakin kuin tässä mainituita ja 

palveluskoiratyötä edistäviä toimintoja voidaan kehittää. 
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LAHDEN KÄYTTÖKOIRA (LKK) RY (Y-tunnus:0149684-0) 

Perustettu:29.9.1931 

Uudistetut SÄÄNNÖT  merkitty yhdistysrekisteriin 12.7.2016 

 

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

 

1 § 

Yhdistyksen nimi on Lahden Käyttökoira (LKK) ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä 

yhdistys, ja sen kotipaikka on Lahti ja sen lähiympäristö. 

2 § 

Yhdistyksen kielenä on suomi.  

3 § 

Yhdistyksen tarkoituksena on: 

. Toimia alueella asuvien palveluskoiraharrastajien ja - ystävien yhdyssiteenä 

. Edistää palveluskoirarotujen koulutusta ja harrastustoimintaa. 

. Tukee kenneltoimintaa. 

. Ohjata jäsenistöään oikein hoitamaan, kasvattamaan ja kouluttamaan koiriaan, tavoitteena terve, 

käyttökelpoinen, hyväluonteinen ja yhteiskuntaan soveltuva koira. 

. Päämääriensä hyväksi toimia laillisesti ja puolueettomasti. 

4 § 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää palveluskoira- ja muita koirakokeita, kilpailuja, 

näyttelyitä, kursseja, koulutustilaisuuksia, leirejä, retkiä, neuvontatilaisuuksia  ja huvitilaisuuksia 

yms. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa. 

5 § 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, 

sekä omistamaan kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi kiinnittää ja vuokrata omaisuuttaan sekä 

vuokrata käyttöönsä omaisuutta muilta. Yhdistys voi järjestää asianmukaisella luvalla myös 

rahankeräyksiä, arpajaisia ja juhlia. 

6 § 

Yhdistys on Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:n, Suomen Palveluskoiraliitto ry:n ja 

Salpausselän Kennelpiirin jäsen. Lisäksi yhdistys voi liittyä jäseneksi muihinkin kenneltoimintaa  

harrastaviin yhteenliittymiin. 

 

Yhdistyksen jäsenyys 

 

7 § 

Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt. Hallitus hyväksyy jäsenet. Yksityiset henkilöt 

ovat varsinais-, perhe-, nuoriso-, vapaa- tai ainaisjäseniä. Varsinais-, perhe- ja nuorisojäsenet 

maksavat jäsenmaksun vuosittain. 

Liittyessään jäseniksi yhdistykseen maksavat varsinais-, nuoriso ja ainaisjäsenet myös kirjaamis - eli 

liittymismaksun. Jäsenmaksut on maksettava vuosikokouksen alkuun mennessä. Maksuista päättää 

yhdistyksen vuosikokous. Nuorisojäsenen jäsenmaksu voidaan määrätä alhaisemmaksi kuin 
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varsinaisjäsenen jäsenmaksu. Vapaajäseneksi pääsee henkilö, joka on yhtäjaksoisesti maksanut 

yhdistyksen jäsenmaksun 20 vuotta. 

Yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta voidaan kunniajäseniksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys 

haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta ja kiitollisuutta, ja jotka erityisen huomattavalla tavalla ovat 

edistäneet ja tukeneet yhdistyksen toimintaa tai henkilöitä, jotka muuten ansiokkaasti ovat 

toimineet yhdistyksen hyväksi, sekä kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen entisen pitkäaikaisen 

puheenjohtajan. Ehdotukset alistetaan yhdistyksen vuosikokouksen ratkaistaviksi, jossa sitä on 

kannatettava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Kunniajäsenillä ja 

kunniapuheenjohtajilla on samat oikeudet kuin varsinaisjäsenellä, mutta he ovat vapaat 

jäsenmaksusta. 

Perhejäsen on henkilö, joka kuuluu varsinaisen jäsenen perheeseen. Perhejäsenellä on samat 

oikeudet kuin varsinaisjäsenellä, mutta hänelle ei lähetetä yhdistyksen julkaisuja. Nuorisojäsen on 

alle 18-vuotias henkilö, joka liittyy varsinaiseksi jäseneksi. Alle 15-vuotiaalla nuorisojäsenellä ei ole 

äänioikeutta yhdistyksen vuosikokouksessa. Muuten nuorisojäsenillä on samat oikeudet kuin 

varsinaisella jäsenellä. Ainaisjäseneksi pääsee henkilö, joka on maksanut vuosikokouksen 

määräämän kertamaksun. Hänellä on samat oikeudet, kuin varsinaisella jäsenellä. Aikaisempien 

sääntöjen perusteella saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

8 § 

a) Jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä yhdistyslain mukaisesti 

b) Yhdistyksestä voidaan hallituksen päätöksestä erottaa 

- jäsen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä. 

- jäsen, jonka katsotaan toimineen vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai on toiminut hyvien 

tapojen vastaisesti. 

- jäsen, joka on aiheuttanut yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavaa vahinkoa yhdistykselle 

tai on erotettu Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:stä. 

- jäsen, joka rikkoo eläinsuojelulakia. 

c) Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vähintään kuukauden ajan sen 

erääntymisestä,  katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi. 

Erottamispäätöksestä voi erotettu jäsen muista syistä kuin jäsenmaksun suorittamatta jättämisestä 

valittaa ja saattaa sen yhdistyksen vuosikokouksen ratkaistavaksi. Valitus on tehtävä kirjallisesti 

yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei 

ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen. Jäsenelle, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun 

vuosikokouksen alkuun mennessä, ei lähetetä yhdistyksen lehteä eikä muitakaan julkaisuja. Häneltä 

voidaan myös hallituksen päätöksellä evätä osallistumisoikeus yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin 

kuten esim. leirit, koulutustilaisuudet jne. Hänellä on kuitenkin oikeus lehteen ja julkaisuihin, sekä 

yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin suoritettuaan laiminlyödyn jäsenmaksun sekä liittymismaksun. 

 

Yhdistyksen johtoelimet 

 

9 § 

Yhdistyksen lakimääräisenä edustajana toimii hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous on valinnut 

9hoitamaan yhdistyksen hallintoa. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kuusi (6) jäsentä sekä 

kolme (3) varajäsentä. 
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Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan, jäsenet kahdeksi (2 ) vuodeksi kerrallaan ja 

varajäsenet yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. 

Hallituksesta ovat vuosittain erovuorossa kolme ( 3) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Jäsenet ovat 

erovuorossa ensi kerran arvan perusteella, sen jälkeen vuorollaan. Puheenjohtaja on erovuorossa 

joka toinen vuosi. Puheenjohtaja ja erovuorossa oleva jäsen sekä varajäsen voidaan valita 

uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee yhdistykselle 

sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voivat olla hallituksen ulkopuoleltakin, ja sihteeri voi toimia 

myös rahastonhoitajana. Hallituksen kokouksissa on varajäsenillä, hallituksen ulkopuolisella 

sihteerillä ja rahastonhoitajalla läsnäolo- ja puheoikeus. 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi 

yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta, ja 

on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä on läsnä. 

Kokouksista on jäsenille ja varajäsenille tiedotettava vähintään seitsemän (7) päivää aikaisemmin. 

Jos hallituksen jäsen eroaa kesken kauden, seuraava vuosikokous valitsee loppukaudelle 

varsinaisen jäsenen. Varajäsen kutsutaan eronneen tilalle siinä järjestyksessä, miten he 

vuosikokouksessa toimitetussa hallituksen jäsenten vaalissa ovat ääniä saaneet. 

10 § 

Hallituksen tehtävänä on: 

. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia sen toiminnasta. 

. Edustaa yhdistystä ja tehdä sen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu yhdistyksen 

vuosikokoukselle. 

. Kutsua yhdistys sekä sääntömääräisiin, että muihin kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät 

asiat sekä toimeenpanna kokousten päätökset. 

. Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä periä jäsenmaksut. 

. Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta, 

kuitenkin huomioon ottaen, mitä näissä säännöissä muualla on sanottu. 

. Laatia toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta. 

. Laatia ehdotus vuosikokoukselle yhdistyksen toimihenkilöiden kulukorvauksista ja palkkioista. 

. Laatia ehdotuksen yhdistyksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi. 

.  Asettaa tarvittavat toimikunnat sekä määrätä niiden tehtävät. 

.  Hoitaa muut yhdistystä koskevat juoksevat asiat. 

11 § 

Yhdistyksen jäsenet voivat toimintaa tehostaakseen perustaa yhteistyöelimiä, joita kutsutaan 

toimikunniksi. Hallitus hyväksyy toimikunnat. 

12 § 

Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen, joka pidetään helmi-maaliskuun aikana. 

Yhdistyksen vuosikokouksessa on henkilöjäsenellä yksi (1) ääni. Jäsen, joka ei ole suorittanut 

vuotuista jäsenmaksuaan vuosikokouksen alkuun mennessä, voi osallistua yhdistyksen kokoukseen 

ilman puhe- ja äänioikeutta. 

13 § 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. 

. Valitaan ääntenlaskijat, joiden määrän vuosikokous vahvistaa. 
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. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

. Esitetään hallituksen ja toimikuntien toimintakertomukset. 

. Esitetään tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta. 

. Luetaan toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto. 

. Tilinpäätöksen vahvistaminen. 

. Päätetään hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta. 

. Vahvistetaan hallituksen laatima ehdotus vuosikokoukselle yhdistyksen toimihenkilöiden 

kulukorvauksista ja palkkioista. 

. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle. 

. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksut sekä uusien jäsenten kirjaamis- eli liittymismaksut. 

. Suoritetaan puheenjohtajan vaali. 

. Suoritetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle. 

. Suoritetaan hallituksen varajäsenten vaali. 

. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä näille kaksi varahenkilöä. 

. Valitaan edustajat Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n, Suomen palveluskoiraliitto ry:n 

sekä Salpausselän Kennelpiirin kokouksiin. 

. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

. Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten 31.12 mennessä hallitukselle kirjallisesti 

esittämät asiat. 

. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä 

päätöksellä 

14 § 

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä, jollei näissä säännöissä ja yhdistyslaissa toisin määrätä. Milloin joku kokouksen jäsen 

sitä vaatii, suoritetaan äänestys suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, 

muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. 

15 § 

Hallituksen jäsenet eivät voi äänestää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. 

16 § 

Kutsut yhdistyksen kokouksiin on julkaistava yhdistyksen julkaisussa tai julkaistava yhdistyksen 

internetsivuilla(www.lahdenkayttokoira.fi) tai lähetettävä kirjallisesti jäsenistölle viimeistään 14 

vuorokautta ennen kokousta. Kutsun on oltava kaikkien jäsenten saatavilla. 

17 § 

Yhdistyksen vuosikokous on myös kutsuttava viipymättä koolle, jos vähintään 1/10 yhdistyksen 

äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta jotain määrättyä asiaa varten vaatii. 

 

Yhdistyksen talous ja tilinpito 

 

18 § 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on 

esitettävä toiminnan tai tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen yhdistyksen vuosikokousta. 

19 § 
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Toiminnantarkastajat, joiden vaaliin yhdistyksen hallituksen jäsenet eivät saa ottaa osaa, tehtävänä 

on tarkistaa yhdistyksen tilit ja omaisuus sekä esittää niistä kirjallinen lausunto vuosikokoukselle. 

Samassa yhteydessä heidän tulee esittää lausuntonsa muustakin toiminnasta. Toiminnantarkastajat 

voivat milloin tahansa vaatia yhdistyksen tilikirjat ja pöytäkirjat tarkistettavakseen. 

 

Sääntöjen muutokset ja yhdistyksen purkaminen 

 

20 § 

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kahdessa (2) vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä 

kokouksessa, joista ensimmäisen on oltava sääntömääräinen vuosikokous. Päätökseen vaaditaan 

kummassakin kokouksessa kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Jälkimmäisessä kokouksessa 

äänestetään vain esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 

Sääntöjen muuttamisesta ja tehtävistä muutoksista on mainittava kokouskutsussa. 

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa (2) vähintään kuukauden väliajoin 

pidettävässä kokouksessa, joista ensimmäisen on oltava sääntömääräinen vuosikokous. Jos 

vuosikokous hyväksyy purkamisehdotuksen, asia siirretään toiseen yhdistyksen kokoukseen 

käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Purkamispäätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava 

vähintään kolme neljäsosaa(3/4) annetuista äänistä. 

21 § 

Jos yhdistys purkautuu, sen omaisuus käytetään viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti 

yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavan toiminnan tukemiseen. 

22 § 

Muuten noudatetaan mitä laissa yhdistyksistä säädetään. 
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 Valkohampaan Suklaasydän  ”Nelli” 4.2.2004 – 27.2.2016 
 JK3, HK1, TK1, BH 
 
 Rakas sisareni Nelli! 
 
 Kuulin, että olit käynyt isämme kotona melko pian uuteen kotiin 
 saapumisesi jälkeen. Olit siellä välillä päivähoidossa ja isämme 
 piti sinusta kovasti. Vaikka isä TAUKKI oli jo vanha, yli 13- 
 vuotias, jaksoi se sinun kanssa rymytä koko päivän. 
 
 Minä jäin vielä syntymäkotiin, kun minulle ei löytynyt vaatimuk- 
 set täyttävää perhettä. Kuulin, että sinäkään et olisi tänne pääs- 
 syt ellei emäntäni olisi asunut täällä Lahdessa. Hyvinhän tuo 
 isäntäsi on kuitenkin hommansa hoitanut. Kyllä niitä ottajia olisi 
 minullekin  ollut, mutta sohvan koristeeksi minua ei annettu 
 (luojan kiitos). 
 Niinpä emäntäni haki minut 4:n kuukauden ikäisenä isämme ko- 
 tiin. Isä ei minusta tykännyt, arvasi kai, etten pelkästään päivä- 
 hoitoon tullut. 
 
  Sitten tulit sinä käymään ja tunnistin sinut pentuajan tuoksusta 
 sisarekseni. Ei ollut riemulla rajaa tavatessamme taas. Siitä alkoi- 
 vat yhteiset koulutussessiot niin kentällä kuin metsässäkin. 
 Päästiin yhdessä leireille tekemään monenlaista kivaa. Molemmat 
 pidimme yli kaiken jäljestämisestä, meissä oli kuulemma sellainen 
 ”sukuvika”. Saatiin myös metsässä haukkua ihmisiä, mikä muualla 
 oli ehdottomasti kielletty. Se oli aikaa se… 
 
 Monen monet lenkit tehtiin yhdessä juosten ja leikkien. Sinulla al- 
 koi vähitellen askel painaa ja leikkihetket kävi aina vain lyhyem- 
 miksi. Näin sinut viimeisenä elinviikkonasi kaksi kertaa. Vielä  
 keskiviikkona pyörähdimme hetken toistemme niskassa, mutta lau- 
 antaina hakumetsässä olit jo tosi väsynyt. Koko treeniporukka sai 
 hyvästellä sinut, sait silityksiä ja taputuksia joka ”äijältä”. Kävit 
 vielä haukahtamassa heipat pellolla riehuvalle koiralaumalle. Sen 
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 jälkeen isäntäsi vei sinut lääkäriin joka totesi sydämesi olevan lop- 
 pusuoralla. Pääsit isännän läsnä ollessa turvallisesti pois. 
 
 Sait elää hyvän elämän, nauttia tekemisen riemusta täysin rinnoin 
 ja minä sain peesata mukana. Ilman sinua minun elämäni olisi ollut 
 paljon köyhempää. 
 
 Minä täällä jolkottelen vielä jonkun aikaa, kunnes taas tapaamme. 
 Siellä ei varmaan ole jäljellä keppejä, eihän?  
 
 Onhan tuo emäntäkin jo parhaat päivänsä nähnyt, täällä me har- 
 maannutaan yhdessä. Toivon, että se jaksaa niin kauan kunnes mi- 
 nun aikani tulee lähteä. Ja että sillä on vielä ymmärrystä sen verran, 
 ettei kiduta minua tarpeettomasti. 
 
 
  Nelli siskoa ikävöiden Bimbo 
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 Seija Laineen koiraharrastus alkoi vuonna 1960. Ensimmäinen koira 

 oli collie, sitä seurasi kaksi saksanpaimenkoiraa ja näiden jälkeen oli 

 viiden dobermannin vuoro. Seija kilpaili viestillä ja jäljellä koiriensa 

 kanssa. Yhdistyksessä Seija toimi koulutusohjaajana ja pk-tuomarina. 

 

 Omakotitalosta kerrostaloon muutettuaan oli pikkukoirien vuoro.  

 Niinpä sitten tuli taloon ensimmäinen australianterrieri Manta vuonna 

 2003. Kolmen viikon yhteiselon jälkeen Seijalle tuli vaikea huimaus. 

 Sen johdosta Manta meni kasvattajalle hoitoon ja Seija sairaalaan. 

 Reilun vuoden päästä kunto oli sen verran kohentunut, että Manta pää- 

 si kotiin. Huimaus tuli jäädäkseen, mutta ajan kanssa lieveni niin, että 

 kepin kanssa Seija pääsi liikkeelle. 

 

 Seija aloitti Mantalle Toko-koulutuksen, vaikka käännökset ja kumar- 

 tuminen oli vaikeaa. Sisukkaasti mentiin VOI-luokkaan asti. Sitten tu- 

 li aussi numero kaksi, eli uros Into. Myös sen kanssa Seija eteni VOI- 

 luokkaan asti. Into oli sen verran ”laiskan läntä”, että Seija halusi vielä 

 uuden aussiuroksen . Huusholliin astui räväkkä Roki-poika. Rokin ol- 

 lessa seitsemän kuukauden ikäinen Seija selkä kipeytyi niin, että leik- 

 kaus oli edessä. Koirat hoitoon, kuka minnekin. Seijan toipumiseen 

 meni reilut puoli vuotta. Roki palautui kotiin remmirähjänä. Sen eteen 

 tehtiin työtä yhdessä ja erikseen. Oppihan se melko hyvin hillitsemään 

 itsensä näyttelyissä, joissa tulikin menestystä niin kotona kuin ulko- 

 maillakin. 

 

 Myös TOKO-kehässä Roki meni ilman suurempia rähinöitä. Voittaja- 

 luokassa Seija kilpailee Rokin kanssa niin Tokossa kuin Rallitokossa- 

 kin. Roki palkittiin rotuyhdistyksensä vuoden 2015 parhaaksi Tokokoi- 

 raksi ja toiseksi parhaaksi Rallitokokoiraksi. 

 

 Tällä hetkellä Seija on 80 vuotta täyttänyt, huimauksen ja jatkuvien  

 selkäkipujen kanssa sinuksi tullut, ahkerasti treenaava ja kilpaileva, 

 peräänantamaton sisupussi. Sokerina pohjalla on uusi tulokas, nyt 

 kymmenviikkoinen aussipoika. Käydessäni kyläilemässä oli kyllä me- 

 noa ja meininkiä kun Roki pennun kanssa riehui. Manta lähes 13-vuoti-

 aan arvokkuudella  seurasi sohvalla maaten riehumista. Sitä menoa 

 katsellessa emännänkin vaivat puolittuvat.  Mitä olisikaan Seija ilman 

 koiria, kenties vaivojaan kuunteleva ja valittava kiikkustuolilainen. 

 

 Treeni- ja kisakaveri Terttu Nuutinen 
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LKK:n oma treenialue Lahden Pensuolla, Kalliometsäntien päässä. 

Alueella kivituhkapohjainen kenttä koko 100m x 45m, pk-esteet ja 

peko-ketteryysesteitä löytyy.  Koiramäen maastoissa voi treenata 

maastolajeja, alueella on VOI-luokan hakurata ja merkitty esineruutu. 

Myös jälkimaastoa löytyy. 

Tarkista Koiramäen varaustilanne LKK:n nettisivuilta/koiramäki, sekä 

Facebook-sivulta, muulloin alue on jäsenten vapaassa käytössä ja 

alueelle sopii useampikin porukka kerralla – Sopu sijaa antaa! 

Muistathan, että tie kulkee asuintalon pihan läpi, joten aja hiljaa!! 

Muista merkitä käyntisi postilaatikossa olevaan vihkoon! 

KOIRAMÄEN VARAUKSET VASTAANOTTAA RAIJA ENQVIST, 

044 708 9909, kaarina57@outlook.com 

Koiramäkeä voivat vuokrata ulkopuoliset henkilöt/ryhmät hintaan: 

 Kenttä ja maasto: 100€/päivä 

Kenttä: 50€/päivä 

Maasto:50€/Päivä 

5€/h (kenttä tai maasto) max. 4tuntia 

KOIRAMÄEN VARAUSTILANNE: 

maasto varattu:  

 3.9.2016/ SRY Päijät-Hämeen alaosasto/ hakukokeen maasto  

kenttä ja maasto varattu: 

                         20.8.2016/ Hollanninpaimenkoirat 

                         22.10.2016/ LKK tokokoe 
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Koulutusoppaita: 

Tottelevaisuuskoulutus ja koiran   kotikasvatus 

 12,00€ 

Hakukoulutus palveluskoirakokeisiin tai 

aktivoimiseksi& henkilöetsintä –          

artikkelikokoelma yht. 15,00€ 

Jälkikoira  13,50€ 

Hakukoira  13,50€ 

Viestikoira  13,50€ 

Esine-etsintä  3,50€ 

Käyttäytymisopas 2,00€ 

Kokeita varten: 

PK-sääntökirja  15,00€ 

PK-kilpailukirja  2,00€ 

Motivaatiopatukat/-pallot    alk. 8,00€ 

Pk-tunnus valjaat 8,00€ 

Hakurulla   4,00-8,00€ 

Noutokapulat  650g 20,00€ 

1Kg 25,00€ 

  2,5Kg 25,00€  

Gripliina                       alk. 10,00€ 

MYYNTI: Kalevi Jääskeläinen      
03 751 5412/ 040 769 0927 

LKK T-paita, useita värejä, s-xxl,          
tunnettua r-collection laatua 5,00€ 

LKK Collegepaita, useita värejä,                  
hajakokoja  xs,s,l-xxl 5,00€ 

LKK haalari, irtohuppu,                  
3kpl koko 52                             50,00€ 

Anorakki  20,00€ 

Koulutusliivi, Berra 40,00€ 

Muutama Gappay-liivi 30,00€ 

Treenitasku  20,00€ 

Treenitoppatakki 70,00€ 

MYYNTI ASUSTEET: Raija Enqvist      
   044 708 9909 

      YHDISTYKSEN JÄSENMAKSUT 

Vuosijäsen  15,00€ 

Ainaisjäsen  150,00€ 

Nuorisojäsen  8,00€ 

Perheenjäsen  8,00€ 

Perheen 3. jne. jäsen 5,00€ 

Ilmoitusten hinnat 

Mainos 

1/1 sivu 85,00€ 

½ sivu 45,00€ 

¼ sivu 25,00€ 

Jäsenille 50% alennus. 

Alennukset koskevat jäsenen 
henkilökohtaisia ilmoituksia, ei jäsenten 
kaupallisia mainoksia. 

Aineisto: milla.makinen12@gmail.com 

                MOPEN POSTI 

Lahden Käyttökoira ry:n jäsenlehti. 

Lehden kirjoituksista vastaa jokainen 
kirjoittaja itse. Lehden taittaja ja toimikunta 
eivät vastaa kirjoitusten oikeellisuudesta 
eivätkä lupien hankkimisesta tekstien 
lainauksiin ja kuvien käyttöön. 

SEURAAVA MOPEN POSTI      

ILMESTYY JOULUKUUSSA 2016 

AINEISTO 14.11.2016 MENNESSÄ 

SÄHKÖPOSTIIN: 

milla.makinen12@gmail.com 
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  Palautusosoite jos     

  vastaanottajaa ei tavoiteta: 

  Milla Mäkinen     

  Pysäkkitie 149,     

  16630 Tennilä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


