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Aurinkoista kevättä hyvät jäsenet! Kiitos luottamuksesta valitessanne minut uudeksi
puheenjohtajaksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. On kunnia toimia 85-vuotiaan yhdistyksen
puheenjohtajana. Kiitos hyvin hoidetusta yhdistyksestä kuuluu entisille puheenjohtajille,
johtokunnille ja jäsenille. On mielenkiintoista olla mukana perinteikkään yhdistyksen toiminnassa.
Tarkoituksena on säilyttää vanhoja hyviä käytäntöjä, mutta myös tuoda niiden rinnalle hieman
jotakin uutta.
Yhdistykselle valittiin myös uusia hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle. Yhdistyksen
toimihenkilöiden esittelyt löytyvät Mopesta. Sääntöjen mukaan hallituksen tehtävänä on mm.
toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia sen toiminnasta, edustaa
yhdistystä, hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja hoitaa muut yhdistystä koskevat juoksevat asiat.
Yhdistyksemme hallituksessa on jälleen sopivassa suhteessa kokemusta ja uusia jäseniä, jotka
yhdessä toimien toteuttavat hallituksen tehtäviä. Hallitukselle voi laittaa postia, jos on toiveita ja
ajatuksia yhdistyksen toiminnalle.
Yhdistyksen toimikunnat toimivat hallituksen alaisuudessa. Näyttelytoimikunta on jo pitänyt
perinteisen Talvinäyttelyn 15.1.2017, ryhmille 1 ja 2. Näyttelyyn osallistui noin 1000 koiraa ja
näyttelystä kertyi yhdistykselle tuottoa vajaa 6000 euroa. Toinen varainkeruutapahtuma oli
Lahden KV-näyttelyn toimitsija- ja kehäkahvitus 25.-26.3. Tulevia varainkeruutapahtumia ovat
Match Show ja epävirallinen Rallytoko 13.8., sekä pentunäyttely 29.10.2017.
Aktiivinen ja toimelias koe- ja koulutustoimikunta on suunnitellut hienon määrän erilaisia
koulutuksia, kursseja ja kokeita tälle vuodelle, jotka löytyvät myös tästä Mopesta.
Tiedotustoimikunta vastaa tiedottamisesta ja jäsensihteeri jäsenasioista. Yhdistykselle on avattu
uudet nettisivut, joiden pitäisi toimia paremmin erilaisilla laitteilla. Kommentteja nettisivuista voi
laittaa tiedotustoimikunnalle. Jäsensihteerille kannattaa ilmoittaa sähköpostiosoite, koska tiedotus
painottuu jatkossa enemmän sähköiseen tiedottamiseen.
Koiramäestä huolta pitää Koiramäkitoimikunta ja Koiramäen Isäntä ja Emäntä. Ideoita ja toiveita
koiramäen toiminnan kehittämisestä pitkällä ja lyhyellä aikavälillä voi laittaa Koiramäen
emännälle.
Huvitoimikunta järjestää mm. perinteisen virkistys- ja näyttelymatkan Tallinnaan 2.-4.6. ja
Koiramäen synttärit 2.9.2017, sekä kokeiden kahvitukset.
Yhdistyksellä on paljon toimihenkilöitä, jotka harrastavat yhdistyksen hyväksi. Tapahtumat eivät
tule järjestetyiksi itsekseen ja siihen tarvitsemme teitä jäseniä talkoilemaan. Talkoihin voi
ilmoittautua tapahtuman vetäjälle tai toimikuntien puheenjohtajille.
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Yhdistys tarvitsee uuden kirjanpitäjän, koska edellinen jäi eläkkeelle. Jos olisit kiinnostunut
toimimaan yhdistyksen kirjanpitäjänä, ota yhteyttä puheenjohtajaan tai rahastonhoitajaan.

Aktiivista harrastuskautta ja mukavia hetkiä harrastuksen ja ystävien parissa!

Marianne
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JÄSENISTÖÄ MUISTUTETAAN PÄIVITTÄMÄÄN YHTEYSTIETONSA
JÄSENSIHTEERILLE jasensihteerilkk@gmail.com. VARSINKIN
SÄHKÖPOSTIOSOITE, JOTTA JOKAINEN SAISI TIEDOTTEET PERILLE.
Yhdistyksen kirjanpitäjä Paula Ståhl on sanoutunut irti, koska hänen
työikänsä on tullut täyteen. Hallitus on päättänyt antaa toimen yleisesti
haettavaksi. Kirjanpitäjä vastaa yhdistyksen kirjanpidosta. Kirjanpitäjä
hoitaa mm. kirjanpidon rahastonhoitajan valmiiksi tiliöimien tositteiden
pohjalta, tilinpäätöksen ja verotuksen. Tehtävään edellytetään soveltuvaa
koulutusta tai alan työkokemusta. Lisätietoja rahastonhoitaja Tarja
Söderholmilta. Tarjoukset toimen hoitamisesta pyydetään lähettämään
yhdistyksen sihteeri Aila Lindqvistille 30.4.2017 mennessä.

Terveisiä koe-ja koulutustoimikunnasta!
Ohessa järjestämämme kurssit, koulutukset ja kokeet sekä niiden infot.
Seuran omien kouluttajien pitämät kurssit ja koulutukset:
Nämä kurssit ja koulutukset on tarkoitettu LKK ry. jäsenille.
BH-kokeeseen tänä vuonnä tähtääville järjestetään BH-kurssi (kurssinvetäjä Tuulä
Sähiluoto). Kurssipäikkä on Loytynmäen koulutuskenttä. Kurssi pidetään perättäisinä
määnäntäinä jä keskiviikkonä klo 18–20. Päivämäärät ovät: 3.5., lä 6.5., 8.5., 10.5., 15.5. jä 17.5.
(poikkeuksellisesti läuäntäinä 6.5 kello 9.30 älkäen, äiheenä tutustuminen BH-kokeeseen
kätsomällä (tottis jä käupunkiosuus) jä omän tävoiteäikätäulun tärkistäminen).
Ilmoittäutumiset kurssin vetäjälle 26.4.–28.4. tuulä.sähiluoto@gmäil.com. Ilmoittäutumisen
mukään esittely: äikäisempi koirähärrästuskokemus, osällistuvän ohjääjän jä koirän nimi,
koirän ikä, kuväus täsostä jä tävoitteestä. Ilmoitus välituistä lähetetään sähkopostitse 30.4.
mennessä. Kurssimäksu on 15 €.
Leikitysilta (kouluttäjänä Antti Säynäjärvi), jossä opetellään leikkimään koirän känssä,
järjestetään 31.5. klo 18 älkäen Koirämäessä. Ei erillistä ilmoittäutumistä; säävu väin päikälle
mukänäsi iloinen jä innokäs mieli, koiräsi mieluisiä lelujä, mäkupälojä jä tietysti koirä.
Jäsenille koulutus on ilmäinen. Myos kuunteluoppiläät ovät tervetulleitä.
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Tottelevaisuuskoulutusilta (kouluttäjänä Antti Säynäjärvi) järjestetään keskiviikkonä 14.6.
klo 18.00 älkäen Koirämäessä. Ilmoittäutuminen sähkopostitse osoitteeseen;
minnäuuräinen@gmäil.com 12.6. mennessä. Jäsenille koulutus on ilmäinen. Myos
kuunteluoppiläät ovät tervetulleitä.
Opetellaan oppimaan-kurssi (kouluttäjänä Läurä Jätyri) järjestetään Loytyllä kuutenä
kesäkeskiviikkonä; 21.6., 28.6., 5.7., 12.7., 26.7. jä 2.8. klo 18–19.30. Kurssille otetään 6
koiräkkoä. Kurssillä opetetään koirälle, että yhdessä tekeminen on mukävää jä pälkitsevää.
Härjoittelemällä yhteistyo päränee jä koirä älkää tärjotä yhdessä tekemistä. Sämällä tutuksi
tulevät termit kohdetyoskentely, vähvä käytos jä ärsykekontrolli. Sopii erityisesti pennuille jä
nuorille koirille, joitä kiinnostää päljon muukin kuin "totteleväisuus". Toiveenä on osällistujän
tävoitteellisuus pälveluskoiräläjeissä kisäämiseen. Ilmoittäutumiset kurssille sähkopostitse
osoitteeseen; läurä.jätyri@gmäil.com 10.6. klo 18 älkäen. Kurssimäksu on 15 €.
Pentu/nuorten koirien kurssi harrastamaan tähtääville (kouluttäjänä Antti Säynäjärvi)
järjestetään Koirämäessä kuutenä peräkkäisenä keskiviikkonä 9.8., 16.8., 23.8., 30.8., 6.9. jä
13.9. klo 18–19.30. Kurssille otetään 6 koiräkkoä. Kurssillä käydään läpi koiräkkokohtäisesti
pälveluskoiräkokeiden liikkeiden opetustä jä koulutustä. Koulutus sopii siis koiräkoille, joillä
on tävoitteenä päästä äikänään pälveluskoiräkokeisiin. Ilmoittäutumiset kurssille
sähkopostitse osoitteeseen; minnäuuräinen@gmäil.com 15.7. klo 18 älkäen. Kurssimäksu on
15 €.
Ulkopuolisten kouluttajien koulutuspäivät:
Etusijä koulutuksiin LKK ry. jäsenillä jä osällistumismäksu on 20€/koulutuspäivä. Jos
koulutukset eivät tule jäsenistämme täyteen, ulkopuolisille koulutuksen hintä on 40 €.
Härjoituskoiräkoitä otetään jokäiseen koulutuspäivään 8 ensimmäisenä ilmoittäutunuttä.
Härjoituskoiräkoiden lisäksi otetään kuunteluoppiläitä 4 ensin ilmoittäutunuttä.
Kuunteluoppiläspäikkä on mäksuton.
3.6. metsäjälkikoulutuspäivä (kouluttäjänä Tärjä Märtinpuro) Tennilässä. Ilmoittäutuminen
15.5. klo 8.00 älkäen sähkopostitse minnäuuräinen@gmäil.com Kuunteluoppiläät ovät
tervetulleitä, muttä pärkkipäikkojen vähyyden vuoksi kuunteluoppiläiden äutot on jätettävä
käuemmäs.
8.7. EK-koulutuspäivä (kouluttäjänä Säri Kärnä) Kukonkoivussä. Ilmoittäutuminen 15.6. klo
8.00 älkäen sähkopostitse minnäuuräinen@gmäil.com
20.8. hakukoulutuspäivä (kouluttäjänä Säri Kärnä) Koirämäessä. Ilmoittäutuminen 1.8. klo
8.00 älkäen sähkopostitse minnäuuräinen@gmäil.com
Vuonna 2017 LKK järjestää seuraavat kokeet:
6.5.2017
BH-koe, Käyttäytymiskoe, koulutustunnus BH
27.5. 2017 HK1-3, Häkukoe (PAHA), koulutustunnus HK1-3
1.7.2017
Piirimestäruus JK3 jä HK3
15.7.2017 TOKO-koe, TOTTELEVAISUUSKOE
27.8.2017 BH-koe, Käyttäytymiskoe, koulutustunnus BH
16.9.2017 JK1-2, Jälkikoe (PAJA), koulutustunnus JK1-2
7.10.2017 HK1-3, Häkukoe (PAHA), koulutustunnus HK1-3
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Kokeiden ilmoittautumistiedot ym. löytyvät Palveluskoiraliiton Virkku -palvelusta
osoitteesta www.virkku.net
Kokeenomaiset pk-tottistreenit Koiramäessä klo 18.00 alkaen. Hyvä paikka tulla
tekemään kokeenomaisen tottelevaisuussuoritus. Ei erillistä ilmoittautumista. Paikalle
saapuneiden kesken valitaan suoritusparit ja jokainen osallistuja auttaa muita mm.
toimimalla henkilöryhmässä tai tuomarina. Kokeenomaiset treenit ovat;
- 24.4.
- 15.5.
- 19.6.
- 17.7.
- 11.9.
Kaikille avoimet yleiskoulutukset Löytyn kentällä:
tiistäisin
4.4.–20.6. klo 18.00
kesätauko
tiistäisin
15.8.–26.9. klo 18.00
sunnuntäisin
8.10.–10.12. klo 12.00

Oletko kiinnostunut kouluttamaan muita koirakoita? Laita viestiä koe- ja
koulutustoimikunnan pj Minnalle osoitteeseen; minnäuuräinen@gmäil.com
(huom. ei pistettä etu- ja sukunimen välissä). Voidaksemme suunnitella
entistä enemmän ja laajemmin koulutuksia, yhdistys tarvitsee aktiivisia
koulutusohjaajia. Ota siis rohkeasti yhteyttä!

Varainkeruu Match Show ja mölli-rallytoko 13.08.2017
Paikkana Lahden Launeen tapahtumakenttä (sirkuskenttä).
Osoite: Launeenkatu 7, Lahti
Tapahtumassa noudatetaan Suomen Kennelliiton rokotusohjeita.
Sponsoroimassa Lemmikkikellari Riemu & PetTik
MATCH SHOW
Ilmoittautuminen paikanpäällä kello 11 alkaen, kehät alkavat kello 12
Osallistumismaksut:
8e/koira
6e/handlerkisat (JH, senior handler, lapsi ja koira)
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LUOKAT:
Pienet pennut (koira alle 1v)
Pienet aikuiset
Isot pennut (koira alle 1v)
Isot aikuiset
Lapsi ja koira (esittäjä alle 10v)
Junior handler (esittäjä 10-17v)
Senior handler (esittäjä yli 18v)
TUOMARIT:
Junior-, senior handler ja lapsi&koira - Jutta Alatalo
Pienet pennut - Anne Manninen, kennel Helmilän
Pienet aikuiset - Ossi Harjula, kennel Raflan
Isot pennut - Kirsi Vuori, kennel Vuorenpeikon
Isot aikuiset - Tarja Tervonen, kennel Raappavuoren
RALLY-TOKO
Ilmoittautuminen etukäteen nettilomakkeella - linkki tulee myöhemmin mm. kotisivuille ja
facebookiin näkyviin.
Kilpailu alkaa kello 10
Osallistumismaksu 10e/koira
LUOKAT:
ALOkasluokka
AVOinluokka
VOIttajaluokka
MEStariluokka
TUOMARI:
Taru Leskinen
Tapahtuma tarvitsee onnistuakseen talkoolaisia!
Tule mukaan tekemään onnistunut varainkeruutapahtuma. Tehtäviä on laidasta
laitaan ja kaikkiin opastetaan. Ilmoittautua voit oheisen linkin kautta nettisivuilla;
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ1nmCVXknrM57_3BgQ1um153HoHyP
zCDkOIwlOZjvjQpgNg/viewform?c=0&w=1

MOPEN POSTI 1/2017

7

EPÄVIRALLINEN PENTUNÄYTTELY KAIKILLE RODUILLE
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.
29.10. LAHTI
Lahden Messukeskus, myös junior handler-, Lapsi ja Koira- ja parikilpailu, järj. Lahden Käyttökoira ry.
Arvosteluluokat: urokset 5-alle 7 kk ja 7-alle 9kk, nartut 5-alle 7 kk ja 7kk-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. 3.10. 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 1.4.-3.10.
32 eur, (3.10.-5.10. 40 € väin sähköinen ilm.), junior händler 10 eur, pärikilpäilu 10 eur, läpsi jä koirakilpailu 5 eur (parikilpailu ja lapsi ja koira-kilpailu ilmoittautuminen ja maksu paikanpäällä), tilille
FI29 5612 1120 0652 86 OKOYFIHH Lahden Käyttökoira ry, viite 3117. Ei pysäköintimaksua.
Palkintotuomarit:
FCI 1: australiankelpie, australianpaimenkoira, belgianpaimenkoirat, hollanninpaimenkoirat, colliet,
pulit, pumi, saksanpaimenkoirat, shetlanninlammaskoira, tsekinpaimenkoira, valkoinenpaimenkoira ja
ryhmä Antti Nieminen, muut ryhmästä 1 Nina Janger varalla ryhmälle 1 Pirjo Aaltonen
FCI 2: aidi, alentejonkoira, anatoliankoira, apinapinseri, appenzellinpaimenkoira, bernhardinkoirat,
berninpaimenkoira, bokseri, bordeauxindoggi, broholminkoira, bukovinankoira, cane corso, castro
laboreironkoira, dobermanni, dogo argentino, englanninbulldoggi, entlebuchinpaimenkoira, hovawart,
isosveitsinpaimenkoira, itävallanpinseri, kääpiöpinseri, leonberginkoira, newfoundlandinkoira,
pinseri, pyreneittenkoira, rottweiler, tanskalais-ruotsalainen pihakoira ja ryhmä Kristiina Niemelä,
muut ryhmästä 2 Nina Janger varalla ryhmälle 2 Kimmo Mustonen
FCI 3: ja ryhmä Pirjo Hjelm, varalla ryhmälle 3 Nina Janger
FCI 4: ja ryhmä Kimmo Mustonen, varalla ryhmälle 4 Eeva Resko
FCI 5: ja ryhmä Jaana Hartus, varalla ryhmälle 5 Pirjo Hjelm
FCI 6: ja ryhmä Kimmo Mustonen, varalla ryhmälle 6 Pirjo Aaltonen
FCI 7: ja ryhmä Paavo Mattila, varalla ryhmälle 7 Jaana Hartus
FCI 8: ja ryhmä Pirjo Aaltonen, varalla ryhmälle 8 Paavo Mattila
FCI 9: ja ryhmä Eeva Resko, varalla ryhmälle 9 Paavo Mattila
FCI 10: ja ryhmä Kimmo Mustonen, varalla ryhmälle 10 Paavo Mattila
Lapsi ja koira-kilpailu Kristiina Niemelä
Junior Handler Nina Janger
Parikilpailu Pirjo Aaltonen
Paras kasvattajaryhmä Pirjo Aaltonen
Näyttelyn paras pentu Paavo Mattila

Tarkista päivitetyt tiedot
tapahtumista LKK:n
nettisivujen kalenterista!
www.lahdenkayttokoira.fi
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Tervetuloa LKK:n perinteiselle virkistys- ja
näyttelymatkalle Tallinnaan 2.–4.6.2017!
Majoittautuminen on Hotelli Euroopassa. Hotelli Euroopa sijaitsee Tallinnan
sataman, vanhan kaupungin ja keskustan välittömässä läheisyydessä. ”4 tähden
hotellin tilavat ja viihtyisät huoneet sopivat lomailijoille, perheen kanssa
matkustaville ja täyttävät myös yritysasiakkaiden odotukset. Kodikkaan tunnelman luovat sisustuksessa käytetyt Viron
kansalliskuviot ja paikalliset sisustusmateriaalit sekä vaalea värimaailma. Ylellisen kokemuksen takaa laadukas palvelu,
erinomaiset kokousmahdollisuudet, ravintola Oliven tarjoamat makuelämykset ja aamusaunan kuumat löylyt.”
http://www.euroopa.ee/fi/
HINTA
Yöpyminen 2-hengen huoneessa 192 €/hlö, koirat hotellissa 40 €/2 yötä. Hinta talkooalennuksella 152 €/hlö ja ei
jäsenelle 242 €/hlö (hinta sisältää majoituksen, bussikuljetukset ja laivamatkat). Koirista peritään ainoastaan
hotellimaksu.

Lähtö Lahdesta omalla bussilla perjantaina 2.6. klo 16.30 Vanhalta linja-autoasemalta.
LAIVAMATKA
Meno: pe 2.6.2017 klo 19:30 M/S Star, Tallink, Tallinnassa klo 21.30
Paluu: su 4.6.2017 klo 19:30 Megastar, Tallink, Helsingissä klo 21.30
Arvioitu saapuminen takaisin Lahteen sunnuntaina 4.6.2017 noin klo 23.30.
Pikaisesti ilmoittautumaan! Mukaan mahtuu 30 henkilöä ja koirapaikkoja on 10 kpl. Koirat matkustavat bussissa
laivamatkan ajan. Varaathan koirallesi häkin mukaan. Kuljetukset järjestetään omalla bussilla hotellilta Eestin Voittajanäyttelypaikalle ja mahdollisuuksien mukaan erikoisnäyttelyihin.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Tarja Söderholm, puh. 040-583 1471 tai tarja.kristiina@luukku.com. Ilmoitathan
samalla koirasi häkin koon ja lähtijöiden tiedot syntymäaikoineen.
Perinteisesti olemme yhdessä käyneet ruokailemassa kaupungin ulkopuolella tai tutustumassa esim. paikalliseen
toriin. Jos sinulla on vinkata jokin mielenkiintoinen kohde, kerro siitäkin Tarjalle.
Näyttelymatkailusta kiinnostuneille löytyy tietoa Eestin kennelliiton tapahtumakalenterista: http://kennelliit.ee/en/?l
ja Eestin Voittajanäyttelystä http://kennelliit.ee/en/estonian-winner/.
”Viron pääkaupunki Tallinna on monille tuttu - mutta
silti tuntematon. Viime vuosien aikana Tallinna on
käynyt läpi muodonmuutoksen, joka on uudistanut
kaupungin ilmettä ja tarjontaa perusteellisesti.
Tämän päivän Tallinna on kaupunki, jossa yhdistyvät
nautittavalla tavalla niin mielenkiintoinen historia
kuin modernin kaupunkielämän mahdollisuudet.”
Viikonloppuna on Tallinnassa paljon tapahtumia
esim. Tallinnan Vanhankaupungin päivät:
http://vanalinnapaevad.ee/homepage/
Lisää tietoa kaupungin tapahtumista ja
nähtävyyksistä: http://www.visittallinn.ee/fin
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HYVÄ KOIRAVÄKI

SIIVOUSTALKOOT LÖYTTYMÄENKENTÄLLÄ
KESKIVIIKKONA 26.4.2017
ALKAEN KLO 18.00

Nyt on hieno tilaisuus osoittaa talkoohenkisyytenne koirienne turvallisuuden ja
oman viihtyvyytenne hyväksi. Palkkioksi saatte hyvän mielen ja vatsanne täytteeksi
makkaraa.
Varaattehan mukaanne hanskat, haravan ja riuskat otteet.

Lahden Käyttökoira ry:n hallitus
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LAHDEN KÄYTTÖKOIRA RY.

Paikka

Aika

38 äänivaltaista jäsentä

Lounasravintola Mänty Seisakekatu 2, Lahti

22.2.2017 kello 18.00 – 20.52

VUOSIKOKOUS

Läsnä

PÖYTÄKIRJA
28.02.2017

Puheenjohtaja Raija Enqvist avasi kokouksen toivottaen läsnäolevat tervetulleiksi.
Aluksi hiljennyttiin muistamaan neljää yhdistyksen menehtynyttä jäsentä.

Palkittiin vuoden 2016 harrastajat. Luettelo palkituista koirakoista on
toimintakertomuksen sivulla 5.

6§

5§

4§

3§

2§

1§

Hallituksen laatima toimintakertomus luettiin ja hyväksyttiin. (liite 1)

Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

Kokouskutsu on julkaistu 26.1.2017 facebookissa, 31.1.2017 yhdistyksen kotisivuilla ja
osalle jäsenistä on ilmoitettu henkilökohtaisella kokouskutsulla, kirjeen postileima
3.2.2017, joten kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Emma Tuominen ja Jannina Piirainen.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Emma Tuominen ja Jannina Piirainen.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Antti Säynäjärvi ja sihteeriksi
Aila Lindqvist.

Lisäksi palkittiin (kiertopalkinto) LKK:n Talvinäyttelyssä parhaiten menestynyt
yhdistyksen jäsenen omistama käyttöluokan koira bn Vuorman Elit Flirt, om. Tanja
Lehikoinen.

7§

Esitetty tuloslaskelma ajalta 1.1.-31.12.2016 aiheutti keskustelua. Ensisijaisesti
keskusteltiin yhdistyksen maksamasta kirjanpitäjän palkasta ja yhdistykselle rahaa
tuottavasta eu-hankkeen hoidosta maksetusta projektikorvauksesta sekä korvauksen
maksamisesta tehdyn päätöksen ajankohdasta. Myös selvitettiin investointiin saadun
tukirahan kirjaamistapaa. Keskustelujen jälkeen todettiin, että hallitus on toiminut
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8§

Puheenjohtaja luki kokoukselle varatoiminnantarkastajien laatiman
toiminnantarkastuskertomuksen. (liite 3)

kohtuullisesti korvauksen osalta, jonka jälkeen tuloslaskelma hyväksyttiin. Tase
31.12.2016 hyväksyttiin. (liite 2)

9§
10 §
11 §

15 §

14 §

13 §

Hallitukseen varajäseniksi yhden vuoden ajaksi ehdotettiin Heikki Mikkelä, Tuija
Aronen, Katariina Kaihevaara ja Milla Mäkinen. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen
niin , että äänestyslippuun kirjoitetaan enintään kolmen ehdokkaan nimi. Eniten ääniä
saaneet tulevat valituiksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä
annettiin yhteensä 101 ääntä. Äänet jakautuivat seuraavasti: Tuija Aronen 34 ääntä,
Heikki Mikkelä 31 ääntä, Katariina Kaihevaara 19 ääntä ja Milla Mäkinen 17 ääntä. Näin
ollen hallituksen varajäseniksi yhden vuoden ajaksi valittiin Tuija Aronen, Heikki
Mikkelä ja Katariina Kaihevaara tässä järjestyksessä. Milla Mäkinen ei tullut valituksi.

Hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi kahden vuoden ajaksi erovuoroisten tilalle
ehdotettiin Milla Mäkinen, Jenna Behm, Lotta Mertsalmi, Tuija Aronen, Tarja Söderholm
ja Katariina Kaihevaara. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen niin, että äänestyslippuun
kirjoitetaan enintään kolmen ehdokkaan nimi. Eniten ääniä saaneet tulevat valituiksi.
Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhteensä 111 ääntä.
Äänet jakautuivat seuraavasti: Jenna Behm 34 ääntä, Lotta Mertsalmi 21 ääntä, Tarja
Söderholm 21 ääntä, Milla Mäkinen 20 ääntä, Tuija Aronen 10 ääntä ja Katariina
Kaihevaara 7 ääntä. Hallitukseen kahden vuoden ajaksi valittiin Jenna Behm, Lotta
Mertsalmi ja Tarja Söderholm. Milla Mäkinen, Tuija Aronen ja Katariina Kaihevaara eivät
tulleet valituiksi.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi kahden vuoden ajaksi valittiin yksimielisesti Marianne
Nurminen.

Jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2018 vahvistettiin vuosijäseneltä 20 €,
äinäisjäseneltä 200 €, nuoriso- jä perhejäseneltä 8 € jä perheen muiltä jäseniltä 5 €.
Uusien jäsenten kirjaamis- eli liittymismäksuksi vähvistettiin 20 €.

12 §

Tilinpäätös vahvistettiin.
Päätettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.
Vahvistettiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017.
Tälousärvioon päätettiin lisätä kohtään Koirämäki 2 000 €, joten Koirämäki kohdän
loppusummäksi tuli 3 700 €. Lisäksi hallitukselle annettiin tehtäväksi miettiä Koiramäen
alueen investointeja, joista päätetään erikseen. (liitteet 4 ja 5)
Vahvistettiin hallituksen laatima ehdotus vuosikokoukselle yhdistyksen
toimihenkilöiden kulukorvauksista ja palkkioista. (liite 6)

16 §

Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin Minna Selin ja Kimmo Taipale.
Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Tuula Sahiluoto ja Jaana Viilamo mainitussa
järjestyksessä.

17 §

18 §

Suomen Kennelliitto ry:n, Suomen Palveluskoiraliitto ry:n ja Salpausselän Kennelpiirin
kokouksiin valittiin edustajiksi Tarja Söderholm, Marianne Nurminen, Kaarina Granlund,
Minna Uurainen ja Heikki Mikkelä.
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19 §

Päätettiin jäsenlehti Mopen Postia julkaista 2-3 kertaa vuodessa. Keväällä lehden
ensimmäinen numero päätettiin julkaista painettuna versiona ja seuraavat
nettiversioina.
Merkittiin tiedoksi, että yhdistyksen uudet kotisivut on tänään avattu.

Esitettiin keskustelua Koiramäen investoinneista. Alustavan mielipidekyselyn
perusteella asiasta ei päästä yksimieliseen päätökseen, jonka johdosta puheenjohtajan
esityksestä asian enemmästä keskustelusta luovuttiin.

20 §

Vahvistettiin yhdistyksen kilpailujen osanottomaksut vuodelle 2018: pk-koe 40 €,
tokokoe 25 € omät jäsenet, muut 30 € jä luonnetestimäksu 45 €.

21 §

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.52.

Vahvistettiin tokokokeen osanottomäksu vuodelle 2017: omät jäsenet 25 €, muut 30 €.

22 §

Antti Säynäjärvi
sihteeri

Aila Lindqvist

Pöytäkirjan vakuudeksi:

puheenjohtaja

Jannina Piirainen

Pöytäkirja tarkastettu Lahdessa..8...../...3..... 2017

Emma Tuominen
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LAHDEN KÄYTTÖKOIRA RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016
LKK:n 85. sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 23.2.2016 Salpauksen
Kulinaariravintolassa, os. Svinhufvudinkatu 6, Lahti.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Antti Säynäjärvi ja sihteerinä Aila Lindqvist. Läsnä oli 31
äänivaltaista jäsentä.
30.3.2016 pidettiin yleinen kokous sääntömuutosehdotuksen hyväksymiseksi Teurastamolla,
os Sopenkorvenkatu 6, Lahti. Kokouksen puheenjohtajana toimi Raija Enqvist ja sihteerinä
Aila Lindqvist. Läsnä oli 15 äänivaltaista jäsentä.
Yhdistyksen muokatut säännöt on hyväksytty yhdistysrekisterissä 12.6.2016.
Jäsenmäärä vuoden 2016 lopussa oli 276 varsinaista jäsentä, 32 perhejäsentä ,muu jäsen 8, 1
kunniapuheenjohtaja, 4 kunniajäsentä, 9 ainaisjäsentä ja 65 vapaajäsentä.
Jäsenlehti Mopen postia julkaistiin vuoden aikana 3 kpl.
Yleiset koulutukset ovat tapahtuneet tiistaisin (kesäaikana) ja sunnuntaisin (talviaikana).
Tavoitteelliset koirakot ovat voineet harjoitella yksitellen samaan aikaan kentällä.
Koulutusvuoro Salpausselän kennelpiirin hallilla os. Simolankatu 2, oli kevättalvella tiistaisin.
Harjoitusvuorot ovat olleet tarkoitettu tavoitteellisesti treenaaville koirakoille. Omatoimista
treenausta, ei ohjattua opetusta.
A-Qility-hallilla os. Vipusenkatu 25, on keväällä ollut 3 kertaa 2 tunnin vuoro. Vuorolla on ollut
kouluttajia ohjaamassa opastusta tarvitsevia.
Heinolan Palvelus- ja Seurakoira ry:n harjoitushalli Heinolassa os. Viilukatu 3, on ollut
jäsenten harjoituskäytössä torstai-iltaisin 2 tuntia loka-joulukuun ajan. Hallilla ei ole ollut
ohjattua harjoittelua.
Maastokoulutusta on tapahtunut eri koulutusvetäjien ryhmissä sopimusten mukaan.
Koiramäki on ollut jäsenten omatoimisessa käytössä. Koiramäessä on vuoden aikana pidetty
myös useampia kokeita sekä sitä on vuokrattu ulkopuolisille tahoille harrastus- ja
koekäyttöön.
HALLITUS
Hallitus kokoontui toimikauden aikana 13 kertaa. Johtokunnan jäsenet olivat läsnä
seuraavasti (suluissa osallistumiskerta) Raija Enqvist, pj.(12), Marianne Nurminen vpj.(12),
Kaarina Granlund j.(13), Milla Mäkinen j.(10), Tarja Söderholm j. rah.hoit.(12), Riitta
Tapaninen j.(9), Minna Uurainen j.(11), Heikki Mikkelä vj.(12), Heidi Santos-Macias vj.(2),
Hannu Valin vj.(10) ja Aila Lindqvist siht.(13).
TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtaja Raija Enqvist, sihteeri Aila Lindqvist, rahastonhoitaja Paula Ståhl- kirjanpito,
Tarja Söderholm - maksuliikenne, Internet pääkäyttäjä Raija Enqvist, g-mailin/sähköpostin
hoitaja Kaarina Granlund, kalenterivastaava Riitta Tapaninen, facebook-tiedottaja Minna
Uurainen, jäsenrekisteri Iris Söderholm ja kalustonhoitajat Risto Granlund, Kalevi
Jääskeläinen, Hannu Söderholm, Hannu Valin ja Seppo Pohjola. Toiminnantarkastajat KirsiMarja Siltala ja Vesa Siltala ja varalla Tuula Sahiluoto ja Jaana Viilamo.
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TOIMIKUNNAT
Näyttelytoimikunta
Marianne Nurminen näyttelyn pj., näyttelysihteeri, Raija Enqvist varapj., kanttiinipäällikkö,
Tarja Söderholm rahastonhoitaja, Arja Seppälä palkintovastaava, Leila Tikkanen junior
handler -kilpailuvastaava, jäsen, Mervi Ihantola eläinlääkäri, tuomari- ja kehäsihteerilahjavastaava, Milla Mäkinen järjestelypäällikkö (Juhlanäyttely), Heikki Mikkelä
varajärjestelypäällikkö, Hannu Valin järjestelypäällikkö (syksyn pentunäyttely) ja Aila
Lindqvist toimistopäällikkö, kokoussihteeri.
Näyttelytoimikunta on kokoontunut 5 kertaa ja lisäksi se on pitänyt sähköpostikokouksia.
17.1.2016 järjestettiin LKK 85-v. Juhlanäyttely Lahden Messukeskuksessa. Näyttelyssä oli FCI
ryhmän 1 ja 2 koirat ja erillisenä kaikkien rotujen pentunäyttely, koiria oli yhteensä n. 1 500.
23.10 2016 järjestettiin Pentunäyttely Lahti Hallissa. Näyttelyssä oli 580 koiraa.
Molemmat näyttelyt onnistuivat hyvin ja saivat runsaasti hyvää palautetta järjestelyistä.
Näyttelyt tuottivat yhdistykselle varoja noin 12 000 €. Kummässäkin näyttelyssä oli noin 40
talkoolaista, jotka olivat mukana luomassa onnistuneita tapahtumia.
Koe- ja koulutustoimikunta
Minna Uurainen vastaava ja jäsenet Antti Säynäjärvi, Birgitta Saikko (eronnut 6.6.2016),
Marika Piirainen sekä Milla Mäkinen. Toimikunta on pitänyt sähköpostikokouksia.
Juhlakokeen työryhmä, Birgitta Saikko, Minna Uurainen, Tanja Lehikoinen, Minna Kari, Aila
Lindqvist ja Mia Suontaus on kokoontunut 14.3.2016.
Palveluskoira- ja tottelevaisuuskokeita sekä -kursseja järjestettiin seuraavasti:
23.4.2016 IPOR A / Peha A hakukoe peruttiin osanottajien puuttuessa.
21.5.2016 FH -koe, 4 koiraa tuomari Mikael Laine ja koetoimitsija Tanja Lehikoinen.
2.7.2016 BH koe, 5 koiraa, tuomari Vesa Häkkinen ja koetoimitsija Anne Savonen.
16.7.2016 juhlakoe, jälki kaikki luokat, osallistujia oli seuraavasti: 3 lk/3, 2 lk/2 ja 1 lk/2
koiraa, sekä haku kaikki luokat, osallistujia oli seuraavasti: 2 lk/4 ja 1 lk/1 koiraa, tuomareina
Tero Oravasaari, Maija-Liisa Kajas ja Vesa Häkkinen, koetoimitsijana Birgitta Saikko.
16.10.2016 BH-koe, 10 koiraa, tuomari Vesa Häkkinen ja koetoimitsija Anne Savonen.
22.10.2016 toko-koe, 19 koiraa, tuomari Mari Väänänen, koetoimitsija Teija Jauhanen ja
liikkeenohjaaja Minna Uurainen.
Aikaisen lumentulon vuoksi peruttiin seuraavat kokeet:
12.11.2016 hakukoe, 10 koiraa, kaikki luokat, tuomareina Vesa Häkkinen ja Samuli Juntto,
koetoimitsija Anne Savonen ja ratamestari Kirsi Liikanen ja
19.11.2016 FH-koe, 3 koiraa, tuomari Eeva Hiltunen koetoimitsija Birgitta Saikko.
BH-kurssi (4 kert) 18.7., 25.7., 1.8., 8.8., osallistujia 6 koirakkoa, vetäjä Minna Uurainen.
BH-kurssi (6 kert.) 22.8., 29.8., 5.9., 12.9., 19.9., 26.9., osallistujia 6 koirakkoa vetäjä Antti
Säynäjärvi.
Pentukurssi (6 kert.). 29.8., 31.8., 5.9., 7.9., 12.9.,14.9., osallistujia 5 koirakkoa vetäjä Susanna
Kinnunen.
Pelastuskoiratoimikunta
Ryhmän jäsenet joulukuussa 2016: Sanna Hallman, Krista Liikanen, Marjo Mattila, Heidi
Rentola, Heidi Laine, Titta Pihamaa ja Kirsi Liikanen.
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Vastuuhenkilöt 2016
Tiina Janhunen: vetäjä, yhteyshenkilö eri tahoihin (LKK, SPKL jne.), edustaja Hämeen
pelastusliiton pelastuskoiratoimikunnassa, jälkivastaava.
Sanna Hallman: uusien ryhmäläisten yhteyshenkilö.
Kirsi Liikanen: IPOR-, raunio- ja ketteryysvastaava, PETO-koulutus, yhteyshenkilö SPeKL,
hälyryhmän hälyttäjä.
Hälyryhmä on peko-ryhmän päättävä elin ja sen kokoonpano oli vuonna 2016 5 henkilöä:
Sanna Hallman, Kirsi Liikanen, Marjo Mattila, Heidi Rentola ja Krista Liikanen. Hälyryhmään
pääsyvaatimuksena on suoritettu VAPEPA:n Etsintä 1-kurssi sekä voimassaoleva EA 1 –kortti.
Ensimmäisen vuoden ryhmään saapuva toimii ns. hälyharjoittelijana, jolloin hänellä on kaikki
samat oikeudet (ja velvollisuudet) kuin muilla ryhmäläisillä paitsi äänioikeus äänestettäessä.
Ryhmän sääntöihin kuuluu, että jäsenet pyrkivät saamaan hälykelpoisuuden kahden vuoden
sisällä pelastuskoiraryhmään liittymisestään.
Toimintaa vuonna 2016:
Maastokoulutusta (haku) pääasiassa sunnuntaisin klo 10.00, sovitusti myös muina päivinä,
Tottis- ja kettiskoulutusta,
Jälkikoulutusta sekä ulkopuolisen kouluttajan johdolla että omatoimisesti,
Rakennusetsintää,
Rauniovierailuja (Korso, Kouvola),
Hälyryhmän treenit,
Vierailuja eri ryhmissä (maasto, rakennukset, rauniot), lähinnä omatoimisesti,
Alueen koirahälyryhmien yhteistreeni,
Pelastuskoiratoiminnan perusteet- kurssin järjestäminen,
Apuohjaaja-kurssin järjestäminen,
Yksittäisten jäsenten oma lisäkoulutus tähtäimenä hälykelpoisuus (Vapepan kurssit, EA jne.),
Osallistuminen kokeisiin,
Osallistuminen Vapepan etsintöihin,
Osallistuminen SPKL:n pelastuskoiratoimikunnan järjestämään seminaariin,
Osallistuminen alueellisen PETO-ryhmän (Pelastustoimen alaiseen toimintaan tähtäävä
pelastuskoiraryhmä joka koostuu alueen useamman yhdistyksen edustajista) toimintaan,
Osallistuminen LKK:n talkoisiin,
Osallistuminen muiden pelastuskoirayhdistysten ja –ryhmien toimintaan mm. VIRTAtarkastuksissa tai kokeissa maalihenkilönä tai toimihenkilönä.
Huvitoimikunta
Tarja Söderholm vastaava ja jäsenet Raija Enqvist, Kaarina Granlund sekä Marianne
Nurminen.
Huvitoimikunta on järjestänyt jäsenistölle tapahtumia, illanviettoja ja retkiä, sekä huolehtinut
kokeiden ja koulutusten kahvituksesta. Tehtäviin on kuulunut kaikki osa-alueet esim.
tiedottaminen ja lisätyövoiman hankinta. Huvitoimikunta on tiedottanut hallitukselle
tapahtumiin liittyvistä asioista, hyväksyttänyt hallituksella tapahtumat ja niiden budjetit, sekä
tiedottanut tapahtumista Mopen Postissa, facebookissa ja kotisivuilla.
Vuoden aikana on järjestetty seuraavia tapahtumia;
Talkooruokailu Salpauksen Kulinaariravintolassa 9.2.2016, osallistujia 28 henkilöä.
Näyttely- ja virkistysmatka Tallinnaan 3.-5.6.2016. Matkaan osallistui 26 hlöä + 11 koiraa.
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Juhlakokeen talkoolaisten grilli-ilta Koiramäessä 1.9.2016, mukana 6 talkoolaista, järjestelystä
vastasi Minna Uurainen.
Yhdistys täytti 85 vuotta 29.9.2016, yhdistyksen 85 v. juhlaan 26.8.2016 oli ilmoittautunut
107 henkilöä ystävineen.
Talkooruokailu 25.11.2016 Ravintola Lokissa. Ruokailemassa oli 44 talkoolaista ystävineen.
22.10.2016 järjestetyn tokokokeen kanttiinin hoiti Heli Isotalo.
Kenttäkahvitusta koulutusten aikana on hoitanut Kaarina Granlund. Kanttiini on ollut
kokeissa paikalla.
Sääntötyöryhmä
Marianne Nurminen puheenjohtaja, Tarja Söderholm jäsen ja Milla Mäkinen sihteeri.
Sääntötyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Sääntötyöryhmä tarkensi ja muokkasi sääntöjä
edellisen vuosikokouksen ja johtokunnan ohjeiden mukaisesti. Säännöt hyväksyttiin
vuosikokouksessa 23.2.2016 ja vahvistettiin 30.3.2016. Sääntötyöryhmän toiminta on
päättynyt.
Tiedotustoimikunta
Milla Mäkinen vastaava, hallitus on toiminut toimikuntana.
Koiramäen Isäntä ja toimikunta
Risto Granlund isäntä ja toimikunnan vastaava, jäsenet Kaarina Granlund, Kalevi Jääskeläinen,
Seija Jääskeläinen, Seppo Pohjola, Hannu Söderholm, Markku Tapaninen ja Hannu Valin.
Koiramäessä on vuoden aikana tehty korjaustöitä. Varastojen katot on kunnostettu viime
talvisen lumivaurion jälkeen.
Muu toiminta/varainhankinta
KV-näyttelyiden 2.-3.4.2016 ja 29.-30.10.2016 kehäkahvitusprojektit.
Kehäkahvitusprojekti-vastaava Raija Enqvist.
Lahden Käyttökoira ry on saanut perinteisesti hoitaakseen Salpausselän Kennelpiirin KVnäyttelyiden kehäkahvituksen vuosikymmeniä. Itse olen ottanut vetovastuun tuosta
projektista vuodesta 1996 lähtien, yhtä kertaa lukuun ottamatta ja tätä ennen löytyy
vanhoista pöytäkirjoista mainintoja jo 70 luvulta asti. Kehäkahvituksen ja talkooväen (reilut
200 henkeä/päivä) kahvittaminen on iso tehtävä. Kaikki tarvittavat välineet viedään
näyttelyhallille kerhohuoneelta eli kehäkorit, termospullot, kupit, lusikat, servetit jne.. Samoin
tarvikeostot valmistettavista eväistä suunnitellaan ja tehdään etukäteen. Talkooväkeä omasta
yhdistyksestä on tarvinnut noin 10 henkeä/päivä. Perjantaina on tavarat kuljetettu hallille ja
lauantaina ja sunnuntaina on näyttelyissä ollut kehiä 27 - 32. Näyttelyn alkaessa kello 10, on
aamu aikamoinen kiirus, jotta saadaan kahvit keitettyä, sämpylät tehtyä, pullat pussitettua ja
muille kuin kehäihmisille laitettua myös valmiiksi taukotila. Korit viedään kehiin ja päivän
aikana vielä käydään täydentämässä tarpeen mukaan. Iltapäivällä kehien alkaessa loppua,
kerätään korit ja laitetaan valmiiksi seuraavalle päivälle. Siksi talkooväkeä tarvitaan näinkin
paljon. Tästä projektista tulee yhdistykselle tarvittavaa toimintarahaa. Varsinainen päivä itse
on mukava, kun kaikki on valmista.
EDUSTUKSET
Salpausselän Kennelpiiri ry:n vuosikokouksessa 8.3.2016 yhdistystä edustivat Raija Enqvist,
Kaarina Granlund, Minna Uurainen, Tarja Söderholm ja Hannu Valin.
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Suomen Palveluskoiraliiton syyskokoukseen 19.11.2016 yhdistyksen edustajina osallistuivat
Raija Enqvist, Kaarina Granlund ja Tarja Söderholm.
JUHLAEDUSTUKSET
Orimattilan Kennelkerhon 50 v. juhlassa 6.11.2016 olivat yhdistyksen edustajina Raija
Enqvist ja Kaarina Granlund.
ARVOKILPAILUSAAVUTUKSET / EDUSTUKSET
Yhdistystä edusti palveluskoirien SM-kilpailuissa 5.-7-8.2016 hakukokeessa Susanna
Kinnunen hlkn Kare-saran Ai´Mustikka. Koirakko ei sijoittunut.
Palveluskoirien piirinmestaruuskilpailuja ei järjestetty.
TOKO SM-kisoissa 23.7.2016 yhdistyksen edustusjoukkueessa kisasivat;
VOI Jenna Behm ja bcu Hopeaketun Judi Pusukala,
AVO Noora Iso-Kuusela ja bptn Bestseller Ti Amo ja
ALO Emma Tuominen ja bptn Eltempon Dirlanda
Joukkue ei sijoittunut joukkuekilpailussa.
TOKO piirinmestaruuskisoissa 25.9.2016 yhdistyksen joukkue 1 saavutti sijan 3.
Joukkueessa kilpailivat:
ALO1 174p, Marita Rajanen ja bcn Frau Fortuna Shanti,
ALO1 166p, Emma Tuominen ja bptn Eltempon Dirlanda,
AVO1 256,5p, Janniina Eerola ja bptn Energetic-Action's Bam-bam,
VOI0 170p, Jenna Behm ja bcu Hopeaketun Judi Pusukala ja
VOI0 128p, Ritva Lappalainen ja slku Haltiamaan Myrsky.
Yhdistyksen joukkueessa 2 kilpailivat:
ALO1 Irja Antikainen ja spn Eigen Ida Idee, ALO2 Heini Piirainen ja skn Heilurihännän Clare
sekä VOI0 Raija Enqvist ja shetlamk.n Silimen Usvan Meritähti. Joukkue ei sijoittunut
joukkuekilpailussa.
KURSSIT
Minna Uurainen on osallistunut koetoimitsijan peruskurssille osa 1 30.5.2016.
Elina Rantalainen on osallistunut järjestyksenvalvojan kertauskurssille 10.9.2016.
PALKITUT KOIRAT
Vuosikokouksessa 23.2.2016. Lahden Käyttökoira ry kiertopalkinnot luovutettiin parhaiten
Juhlanäyttelyssä menestyneelle koiralle hkku Nambygo lk Ben Idefix om. Ulla Eerikäinen ja
parhaiten näyttelyssä menestyneelle pentukoiralle csku Kangasvuokon Daniel om. Tarja
Hannukainen.
Yhdistys palkitsee vuosikokouksessaan 20.2.2017 seuraavat koirat ohjaajineen vuoden 2016
saavutuksista:
Paras nuori koira bn Vuorman Elit Flirt,
Tanja Lehikoinen
Paras jälkikoira hlkn Santos´souriant Veronique,
Heli Arminen
Paras etsintäkoira bptu Foolproof Hunn the Highflyer,
Minna Uurainen
Paras Tokokoira mittelspitz u Damirazin Öinen Tuuli,
Heli Isotalo,
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Paras Rallytoko koira bptn Newstory Ninja,
Minna Uurainen
Monipuolisin koira bcu Tronix Jaxon,
Terhi Perkiö
Käyttövalion arvosta
bcn FI KVA (haku) Tending Hit
Elina Niemi
Rallytokovalion arvosta
mittelspitz u FI RTVA Damirazin Huisin Hieno,
Heli Isotalo
Rallytokovalion arvosta
bptn FI RTVA Newstory Ninja,
Minna Uurainen
Kannustuspalkinto Tuija Aronen ja vuoden talkoolainen Aila Lindqvist.
Palveluskoiraliiton harrastusmerkkejä anottiin seuraaville harrastajille:
Kultainen; Kristiina Alppinen, Kirsi Liikanen,
hopeinen; Minna Uurainen, Helena Pitkänen, Tiina Janhunen, Jonna Markkanen, Anni (Noora
Anniina) Lemmetty, Tuija Aronen, Liisa Mäkitalo ja
pronssinen; Kari Eerikäinen, Laura-Erika Jätyri, Heikki Mikkelä, Irina Natri, Jannina Piirainen,
Arto Röscht, Timo Siivonen, Markku Tapaninen, Riitta Tapaninen, Emma Tuominen sekä Anne
Tuomisto.
KIITOKSET
Lahden Käyttökoira ry kiittää jäsenistöä, toimintaan osallistuneita ja toimintaa tukeneita
yhteistyökumppaneitamme Hussea ja Royal Caninia sekä yksityishenkilöitä vuodesta 2016.
LAHDEN KÄYTTÖKOIRA RY
Hallitus

MOPEN POSTI 1/2017

19

LAHDEN KÄYTTÖKOIRA RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2017
KOULUTUSTOIMINTA
Lahden Käyttökoira ry:n yleiskoulutukset tapahtuvat tiistaisin (kesäaikana) ja sunnuntaisin
(talviaikana).
Heinolan Palvelus- ja Seurakoira ry:n harjoitushalli on jäsenten harjoituskäytössä tammi-maaliskuussa
torstai-iltaisin 2 tuntia. Syksyllä kartoitetaan harjoitushallitarpeita syksy 2017-kevät 2018.
Maastokoulutusta tapahtuu eri koulutusvetäjien ryhmissä sopimusten mukaan. Kesäaikana
koulutukset tapahtuvat pääasiassa arki-iltoina ja talviaikaan viikonloppuina. Koulutus- ja
koemaastojen käytöstä sovitaan maanomistajien ja metsästysseurojen kanssa sekä pyritään
käyttämään yhdistyksen Koiramäen aluetta.
KILPAILU-, KOETOIMINTA JA KOULUTUSTAPAHTUMAT 2017
TOKO-koe 15.7.2017,
hakukoe 1-3 luokat 27.5.2017,
hakukoe lokakuussa
piirinmestaruuskoe 1.7.2017,
jälkikoe 1-2 luokat 16.9.2017,
2 BH koetta, 6.5. ja 27.8.2017.
Hakupäivä, jälkipäivä ja ek-päivä, ulkopuoliset kouluttajat.
Tottispäivä ja BH- ja tottelevaisuuskurssit sekä
eri aihealueita koskevat kurssit oman yhdistyksen toimesta; pentukurssi, tokokurssi ja
vire/motivaatiokurssi.
Kilpailukaudella 1 kerta/kk kokeenomainen treeni.
Tuetaan arvokilpailuihin osallistuvia LKK:ta edustavia jäseniä ja LKK:ta edustavia joukkueita.
Pelastuskoirajaosto toteuttaa omaa toimintasuunnitelmaa.
NÄYTTELYTOIMINTA
Talvinäyttely 15.1.2017,
Salpausselän kennelpiirin KV-näyttelyn kehäkahvitus 25.-26.3.2017,
Pentunäyttely 29.10.2017 sekä
Talvinäyttely 14.1.2018.
KOIRAMÄKI
Kentän sorastus,
Koiramäen talkoot sekä
Koiramäki 10 v. -tapahtuma 2.9.2017.
MUU TOIMINTA
Tallinnan virkistys- ja näyttelymatka 2.-4.6.2017.
TIEDOTTAMINEN
Jäsenlehti Mopen Posti ilmestyy 2-3 kertaa vuodessa, jäsentiedotteet, yhdistyksen omat internet-sivut
ja yhdistyksen jäsenten facebook-ryhmä sekä yhdistyksen julkinen facebook sivu.
LAHDEN KÄYTTÖKOIRA RY
Hallitus
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marianne nurminen
Olen Marianne Nurminen ja toimin LKK:n hallituksessa puheenjohtajana ja LKK:n näyttelytoimikunnan
puheenjohtajana ja näyttelysihteerinä. Yhdistyksessä olen toiminut noin 15 vuoden ajan. Vuosien aikana
olen harrastuksesta saanut monia hyviä ystäviä. Kaverit ovat auttaneet, kun olen alusta kouluttanut
oikeasti koiraani kokeita varten ja olleet myös rinnalla iloitsemassa työn tuloksista. Tulokset eivät
yleensä tule helposti ja meilläkin ensimmäinen koe meni harjoituksesta, koska ohjaaja jännitti niin
paljon, että unohti mitä pitää tehdä ja karkasi se koirakin hieman. Yhdistystoiminta on yhdessä
tekemistä ja iloitsemista. Koirani Lars on kohta 10-vuotias dobermanni ja viettää jo leppoisia
eläkepäiviään. Nähdään tapahtumissa!

Mervin ottaman kuva viime vuoden Tallinnan matkalta.

minna uurainen
Hei, olen Minna Uurainen Lahdesta. Vuosikokous valitsi minut
johtokuntaan 2016- 2018 eli toista vuotta mukana ollaan. Koe- ja
koulutustoimikunnan vetovastuu sekä SPKL ja SSKP kokousedustajan
hommat ovat pysyneet ennallaan. Edellisvuodesta erona olen nyt
vuoden ajan myös yhdistyksen vara pj.
Belgillistä elämää tulee kesäkuussa 16 vuotta täyteen. Kotoa löytyy tällä
hetkellä kaksi tervuerenia. Vanhempi näistä, Ninja karvaa vaille 11v,
tittelirivi on FI KVA, FI TVA, FI RTVA, JK3, HK1 ja lisäksi nuorempana
kisattu agilityssä kolmosiin asti. Nuoremmalla koirallani, 5v Hunnilla, on
tuloslistalla JK2, HK1, EK1, TK1, RTK1 ja tokossa Hunnilla on oikeus
kilpailla voittajaluokassa.
Tälle vuodelle on suunniteltu aiempaa laajempi kattaus koulutuksia,
kokeita, kursseja sekä varainkeruutapahtumaksi elokuulle match show
ja mölli-rallytoko. Näistä kaikista infoa löydätte tästä Mopen
ykkösnumerosta ja nettisivuilta. Onnistumisen tae on tietysti aktiiviset
jäsenet! Tapahtumissa nähdään!

tarja söderholm
Olen Tarja Söderholm, Lahdessa syntynyt ja lähes juurilleni palannut, Mukkulan metsiin
samoilemaan
Kuvissa ovat ensimmäinen ja viimeinen ikioma koirani, SF K & MVA BeRies Heide, Tampereen
SM:ssä vuonna 1985 ja Beries Frosty Hetty 1,5 v käppänä uunituoreessa kuvassa. Näiden
kahden koiran välissä on ollut toinen suursnautseri Dhia sekä labbis Wiilis.
Yhdistykseen olen liittynyt vuonna 1981 ja Heiden kanssa olen kilpaillut jäljellä. Tuli kuitenkin
aika kun varsinainen kilpaura jäi syystä tai toisesta - niin jatkoin yhdistyksen muissa hommissa.
Ratamestarin ja koetoimitsijan tehtävät on tullut tutuksi vuosien saatossa. PK-tuomarin
hommiakin kerkisin jokusen vuoden tehdä. Olen ollut myös kanttiinissa, sihteerinä,
rahastonhoitajana, näyttelytoimikunnassa yms. Yhdistyksen puheenjohtajana olin vuodet 1992 –
2003 ja kunniapuheenjohtajaksi minut kutsuttiin 2004.
Eikä siinä kaikki, saas nähdä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Toivottavasti jaksan ja saan olla
mukana vielä jatkossakin. Hallituspestin sain kahdeksi vuodeksi, joten työsarkaa kyllä riittää.
Aurinkoista kevättä ja aktiivista koe-/näyttelykautta teille kaikille lukijoille
terveisin Tarja
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heikki mikkelä
Hei. Vuoden takaisesta kirjoittelusta tähän lehteen ei ole mitään
muutoksia tapahtunut.
Asun Lahdessa Metsämaalla omakotitalossa vaimoni Liisan
kanssa ja Dobermanniuros Kriegerhoff Herzog Hilo, kutsumanimeltä Milo kuuluu
myös vahvuuteen. Ja vuodesta 1988 alkaen Käyttökoirien toiminta on tullut tutuksi
vaimoni kautta. Itse olen liittynyt perhejäseneksi vähän myöhemmin. Näiden vuosien
aikana meillä ollut yleensä kaksi, joskus kolmekin koiraa samaanaikaan (sheltti,
collie, saksanpaimenkoira, kultainen noutaja ja dobermanneja) ja Milo on kolmas
Dobermanni joka on tullut meille vuonna 2011.
Terveisin Heikki Mikkelä

kaarina granlund
Olen Kaarina Granlund Lahden Kunnaksesta. Omakotitalossa kanssani asustelee
aviomies Risto ja 9½-vuotias saksanpaimenkoira Quadrille eli kotoisasti Linda.
Kesällä 2016 perheeseemme tuli lisäystä saksanpaimenkoira Noname eli Jade
ikää nyt 11kk.
Koiraharrastukseni alkoi jo vuonna -91 ja tositarkoituksella 2005
saksanpaimenkoiran Essin kanssa. Koirien kanssa olemme harrastaneet
tottelevaisuutta, jälkeä ja hakua. Linda on suorittanut BH-kokeen.
Koiraharrastus on tärkeä osa elämää. Kalenteria täyttää mukavasti
kehä/talkooväen kahvitukset, PK-kokeissa henkilöryhmässä toimiminen sekä
viikoittaiset hakuharjoitukset.
LKK:n jäsen vuodesta 2005
Koiramäen emäntä
Huvitoimikunnan jäsen
Näyttelytoimikunnan jäsen
Asuste myynti
Koiraharrastus on tuonut ystäviä ja yhteinen tekeminen harrastuksen parissa
yhdistää.
Toivotan kaikille aktiivista harrastus vuotta 2017 ja onnistumisia!
Terveisin Kaarina.

lotta mertsalmi
Moi ja hau! Olen Lotta, uusi jäsen Lahden Käyttökoira ry:n hallituksessa. Ystäväni on
juniori-ikäinen hovawart Lara, jonka kanssa harjoittelemme päivittäin ihmisiksi - tai siis
koiriksi - olemista. Harrastamme tottista, näyttelyitä ja palveluskoiralajeista hakua ja
metsäjälkeä. Meidät tavoittaa usein Hämeenkoskella ulkoilemassa metsissä ja
jahtaamassa pupuja tai vahtimassa kotipihaa.
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riitta tapaninen
Tapanisen Riitta Vääksystä jatkaa kaksivuotiskaudellaan hallituksen jäsenenä. Paljon
ei ole kerrottavaa koiraharrastuksistani, koska lajinani on vain koiranäyttelyt, joihin
osallistun kahden skyenterrierini, Tiana (Alfastarsky Good Omens) ja Ariel (Ribessita
MacGillivray) kanssa. Lisäksi perheessämme on yksi musta mittelspitz, Dia
(Mustapaimenen Oliver). Toivotan kaikille jäsenille mukavaa vuotta 2017.

jenna behm
Olen Jenna Behm Lahdesta. Kotoa löytyy kaksi bordercollieta, Judi 4,5v ja Hymy 9kk.
Judi on ensimmäinen ikioma harrastuskoirani, jonka kanssa ollaan kokeiltu vähän sitä
sun tätä. Koulutustunnuksia ollaan keräilty BH, JK1, HK1, TK1 & TK2 verran.
Ykköslajimme on kuitenkin haku. Myös Hymyn kanssa tavoitteet ovat pk-puolella.
Itse olen ammatiltani eläintenhoitaja ja suoritan tällä hetkellä koirahierojan
ammattitutkintoa.
Yritän ehtiä kentälle niin paljon, kuin opintojen ja kahden duunin ohessa ehdin.
Nähdään siis koulutusten merkeissä! :)
-Jenna

tuija aronen
HEI,
olen Arosen Tuija Uuden Lahden Villähteeltä.
Olen aloittanut koiraharrastukseni 1981 dobermannilla, jolle saatiin kaveri 1990. PKtreejä tehtiin ahkerasti – lajina viesti, mutta kisaaminen ei ollut tuloksekasta.
Tällä hetkellä minulla on 3 espanjanvesikoiraa, joiden kanssa olen kisannut sekä
tokossa että rally-.tokossa ja kahden kanssa olen suorittanut BH-kokeen
hyväksytysti. Tuntuu, että on saanut jotain aikaan!
Koirien kanssa touhutessa olen huomannut, että koirakon yhteistyössä on tärkeää
oppia tuntemaan oma koira ja osata edetä yksilöllisesti koiraa ja itseään kuunnellen!
Saa tarttua hihasta ja pysähtyä juttelemaan!
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kouluttajat

aila lindqvist

Me kaksi, Aila ja vanha herra Cactus.
Aloitin toisen vuoden yhdistyksen sihteerinä. Olen myös mukana
näyttelytoimikunnassa ja näyttelyiden järjestelyissä, jälkien
tallaajana jälkiä treenaaville kuin myös jälkien tallaajana
jälkikokeissa.
Ensimmäinen kauteni sihteerinä kesti 15 vuotta, silloin myös toimin
näyttelytoimikunnassa mm. kokousmuistioiden kirjoittajana. Jatkan
tätä samaa muutaman taukovuoden jälkeen.

Aila

Mukavaa koiraharrastusvuotta!

Jäsenenä olen ollut vuodesta 1990 lähtien. Aloitin koiraharrastukseni
rotweiler -koiralla ja pian niitä oli kaksi, narttuja molemmat, jälkeä
harjoiteltiin ja kilpailtiin. Omaa koiraa ei enää ole, mutta näitä ihania
hoitokoiria on luonani silloin tällöin.

jannina piirainen
Moikka!
Mä oon Jannina Piirainen, tutummin Janni. Kotoa löytyy kaksi
staffia Rokka 4,5v ja Wilma 2v. Molempien kanssa harrastetaan
TOKOa. Wilman kanssa vielä lisäksi touhuillaan jälkeä ja kaikkea
mitä mieleen juolahtaa. Lisäksi tänä vuonna treenikaverina on
rotikka Rosa.
Vapaa-aika menee siis aika koirapainotteisesti. Yritän myös aina
ehtiä kurssittamaan itseäni. Käytynä onkin kasvattajan
peruskurssi ja koetoimitsija 1&2. Seuraava tavoite olisi käydä
koiran kouluttajakurssi.
Vuorotyöltäni yritän ehtiä kentälle mahdollisimman usein. Mua voi
nykästä hihasta, jos tarvii jelppiä, niin autan parhaani mukaan.

-Janni

Nähdään yleiskoulutuksissa!
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irina natri
Moikka!
Olen Irina Villähteeltä. Multa löytyy kotoa 2,5v Kaapo, näyttelylinjainen labukka ja
vuoden vaihteessa syntynyt Väinö, käyttölinjainen labukka.
Kummankin koiran päälaji on NOME. Mutta koska labradorinnoutaja on
monipuolinen harrastuskoira, tavoitteellisiin harrastuksiin kuuluu myös RT, TOKO
ja VEPE sekä ei niin tavoitteellisiin MEJÄ ja PK-lajit.
Kaikkien lajien harrastaminen lähtee koiran perushallinnasta ja se on se mikä
tekee arjesta koiran kanssa helppoa. Toimin kouluttajana silloin kun en itse
osallistu koulutukseen pennun kanssa

emma tuominen

Minulla on kaksi koiraa: kohta 5vuotias belgianpaimenkoira
tervueren Piuha ja 7-vuotias
lyhytkarvainen mäyräkoira Sokka.
Sokan kanssa olen kokeillut miltei
kaikkea maan ja taivaan väliltä,
mutta olemme keskittyneet
aktiivisesti vain tokoon ja agilityyn.
Piuhan kanssa olemme tehneet
jälkeä, hakua, tokoa ja agilityä,
mutta kyynärvian myötä
lajivalikoima on nyt rajoittunut
tokoon ja erikoisjälkeen.
Molempien kanssa olemme
kisanneet tokossa ja agilityssä,
lisäksi Sokka on tehnyt viime
vuonna rally-tokon RTK1koulutustunnuksen.

Olen Emma Tuominen, 20-vuotias koiraharrastaja Lahdesta. Olen kouluttanut yleiskoulutuksissa
ensimmäistä kertaa viime syksynä muutamia kertoja. Tänä vuonna valitettavasti kevätkausi tulee menemään
sivusuun omien treenien vuoksi, mutta syksyllä olisi tarkoitus aktivoitua kouluttamisen kanssa. Lahden
Käyttökoiran yleiskoulutusten lisäksi koulutan säännöllisesti agilityä toisessa seurassa.
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Terve!

laura jätyri

Aloitin viime syksynä yleiskoulutuksissa kouluttamisen, sillä kouluttajan rooliin astuminen on tuntunut
aiemmin liian suurin saappaisiin astumiselta. Koirien kouluttamisessa tuntuu olevan "monta totuutta", eikä
ole ollut helppo alkaa neuvomaan toisia, vaikka omaa kokemusta onkin karttunut paljon.
Meillä kotona on kasvatettu metsästyskoiria, karkeakarvaisia kettuterriereitä, karhukoiria ja hirvikoiria jo
kauan ennen minun syntymääni. Ensimmäinen sielunystävä tuli kuitenkin vasta vuonna 1991, kun
ensimmäinen palveluskoira, hollanninpaimenkoira Rasmus, tuli taloon. Olin itse 9-vuotias ja tuo koira oli
paras kaverini. Asuimme maalla ja Rasmus eli vapaana pihassa tai kulki vierelläni kaikkialle. Vuonna 1994
jouduimme muuttamaan kerrostaloon ja luonnonlapsi joutui asfalttiviidakkoon. Rasmus sopeutui ja auttoi
perhettäkin hyväksymään uuden tilanteen. Samalla alkoi koiraharrastus.
Yläasteella aloin toimimaan dogsitterinä ja sainkin kokemusta kymmenistä erilaisista koirista. Haaveilin
tuolloin keltaisesta tanskandoggista. Kunnes tapasin Isan. Isa tuli aktiivisen kisauransa jälkeen kotikoiraksi
ystäväni hevostilalle ja vei sydämeni heti. Rakkaus suursnautseriin oli syttynyt.
Ensimmäisen oman koiran otin heti omilleni muutettuani 2002. Siiri oli kaikin puolin upea suursnautseri,
jonka myötä alkoi palveluskoiraharrastus. Siirin kautta tutustuin ihanaan hakuporukkaan (Marjo)Riikka
Mäkiseen, Merja Saarenpäähän, Elina Niemeen, Miska Jähiin, Kari Behmiin, Aija Valliin, Arja Heiskaseen ja
ketä siellä nyt oli.. Oi niitä aikoja.
Riikan poismeno 2003 teki ison loven elämään ja harrastusporukkaan. Suuren ystävän menetyksestä
toipuminen otti useamman vuoden, eikä Siirin laukausarkuuteen saatu koevarmuutta, vaikka yrityksiä olikin.
Palveluskoiraharrastus hiipui hiljaa ja elämään tuli muita asioita.
Harrastaminen koiran kanssa jatkui agilityn muodossa, kun ensimmäinen kääpiösnautseri, Vinski, tuli taloon
2009. Sitten tulikin jo toinen, kääpiösnautseri Piccolo, vuonna 2011 ja sain oppia elämään ensimmäisen aran
koiran kanssa. Piccolo pelkäsi elämää, mutta otti laumasta mallia ja tottui moniin asioihin. Sammakoita se
pelkää edelleen kuollakseen.
Siiri kuoli 2013 ja ison koiran paikka tuntui niin suurelta, ettei siihen voinut kuvitella uutta tulijaa kevyin
perustein. Käppänät alkoivat kulkea mukanani töissä terapiakoirina ja olivatkin hyvä apu fysioterapeutin
työssä hoivakodissa.
Sitten tuli vastaan se oikea pentu. Keväällä 2015 Ranja tuli taloon. Nyt minulla on suursnautseri, jonka
kanssa on mukava harrastaa, mutta myös mutkatonta elää. Harrastuskokeiluja on vähän joka lajista, mutta
palveluskoiralajeista haku, ek ja fh ovat eniten "työn alla". Kuulumme Päijät-Hämeen pelastustoimen
alaiseen Peto-ryhmään ja harjoittelemme myös pelastuskoirapuolen hakua, rakennusetsintää ja raunioita.
Pelastuskoiraliiton raunioiden soveltuvuuskoe on jo suoritettu. Tälle keväälle tavoitteena on bh-koe ja
mahdollisesti jotain muutakin, mistä ei kannata vielä laittaa mustaa valkoiselle.
Suoritan tänä vuonna Ylä-Savon ammattiopistossa eläinten kouluttajan ammattitutkintoa, joten
kouluttamistaitoa opin jatkuvasti lisää. Siihen liittyy kanakurssilta napattu kuvakin. Muita erityisen läheisiä
eläinlajeja ovat kissa ja hevonen.
Tervetuloa yleiskoulutuksiin ja motivaatiokurssille kesäkeskiviikkoisin!
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MI

FI RTVA, FI KVA, FI TVA, SE TVA, HK3, BH
Tending Hit
Omistaja ja ohjaaja: Elina Niemi

FI RTVA, FI KVA, FI TVA, JK3, HK1, KORAD
Newstory Ninja
Omistaja ja ohjaaja: Minna Uurainen

FI RTVA, FIN MVA, FI TVA, EE MVA, EEV-10
DAMIRAZIN HUISIN HIENO
Omistaja ja ohjaaja: Heli Isotalo
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LKK:n oma treenialue Lahden Pensuolla, Kalliometsäntien päässä. Alueella
kivituhkapohjainen kenttä koko 100m x 45m, pk-esteet ja pekoketteryysesteitä 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 KAARINA
GRANLUND, 040 564 0245, kaarina.granlund@phnet.fi
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

Hallituksen päätös 15.3.2017: Kopin käytöstä ulkopuolisilta kokeiden
järjestäjiltä peritään 20 €, muille ulkopuolisille koppia ei vuokrata.
Jäsenille kopin vuokra on 10 €. Jäsen vastaa jäsenen järjestämistä
tilaisuuksista. Vuokraamisista on päätetty laatia vuokrausehdot.
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Koulutusoppaita:
Tottelevaisuuskoulutus ja koiran kotikasvatus
12,00€

Esine-etsintä

Viestikoira

Hakukoira

Jälkikoira

2,00€

3,50€

13,50€

13,50€

13,50€

Hakukoulutus palveluskoirakokeisiin tai
aktivoimiseksi& henkilöetsintä –
artikkelikokoelma yht.
15,00€

Käyttäytymisopas

PK-sääntökirja
2,00€

15,00€

Kokeita varten:

PK-kilpailukirja
Motivaatiopatukat/-pallot alk. 8,00€
8,00€

20,00€

Pk-tunnus valjaat

650g
25,00€

4,00-8,00€

1Kg
25,00€
alk. 10,00€

2,5Kg

Hakurulla
Noutokapulat

Gripliina
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€

Muutama Gappay-liivi

Koulutusliivi, Berra

Anorakki

20,00€

30,00€

40,00€

20,00€

50,00€

Treenitasku

70,00€

LKK haalari, irtohuppu,
3kpl koko 52

Treenitoppatakki

MYYNTI ASUSTEET: Kaarina Granlund

040 564 0245

Ilmoitusten hinnat

½ sivu

1/1 sivu

25,00€

45,00€

85,00€

Mainos

¼ sivu
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.

Perheenjäsen

Nuorisojäsen

Ainaisjäsen

Vuosijäsen

5,00€

8,00€

8,00€

200,00€

20,00€

YHDISTYKSEN JÄSENMAKSUT

Perheen 3. jne. jäsen

SEURAAVA MOPEN POSTI
ILMESTYY ELOKUUSSA 2017
AINEISTO 30.07.2017 MENNESSÄ
SÄHKÖPOSTIIN:
milla.makinen12@gmail.com
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Palautusosoite jos
vastaanottajaa ei tavoiteta:
Milla Mäkinen
Törmäkatu 5 as 3
15840 Lahti

LKK toivottaa jäsenistölleen riemukasta ja tulosrikasta vuotta!
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