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Kevät on jo pitkällä, kunhan saamme tämän lehden luettavaksi asti jäsenistölle. Nyt ulkona on mitä mainioin
ulkoilusää, aurinko paistaa täydeltä terältä, hanget hohkavat valkoisina ja ladut sekä järvenselkä kutsuvat.
Pitkä lenkki järven jäällä teki hyvää sekä emännälle kuin koirallekin.
Olemme aloittaneet yhdistyksen juhlavuoden tammikuisella näyttelyllä, jossa olimme yhdistäneet normaaliin 1
ja 2 ryhmien näyttelyyn myös kaikkien rotujen pentunäyttelyn. Näyttelymme keräsi reilut 1500 koiraa, saimme
kuin saimmekin näyttelyn vietyä hyvin läpi, vaikka aktiivinen porukka oli tosi pieni, verrattuna yhdistyksen
jäsenmäärään. Suurenmoiset kiitokset vielä Teille kaikille näyttelyn eteen töitä tehneille.
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin helmikuun puolivälin jälkeen. Siellä esiteltiin yhdistyksen sääntömuutos
ehdotusta, nykyiset säännöt ovat tosiaan rekisteröity 5.4.1978 eli siis melkein 40 vuotta sitten. Pientä
muokkausta löytyi ja kohta puoliin tulee toinen kutsu kokoukseen, jossa nuo uudistetut säännöt pitäisi hyväksyä
tai hylätä. Vuosikokous myös valitsi uusia henkilöitä yhdistyksen hallitukseen, omasta puolestani toivotan uudet
jäsenet tervetulleiksi hallitustyöskentelyyn.
Onko ideoita yhdistyksen kehittämiseen? Yhdistyksellä on pitkät perinteet kouluttamisessa ja jäsenmäärä on jo
pitkään pysynyt reilun kolmen sadan paremmalla puolella. Koiramäkeen –mitä sinne toivotaan ja mitä siellä
toivotaan järjestettävän? Toistaiseksi aloitelaatikko siellä on ammottanut tyhjyyttään.
Koulutuskentällä on huutava pula kouluttajista. Yhdistys on kouluttanut vuosia aikana aikamoisen määrän
koulutusohjaajia, mihin olette kadonneet? Emme pysty tarjoamaan uusille tulijoille, ainakaan mitään
koulutuksessa etenemistä. Kuinka monelle tuo rivissä seisominen antaa mitään pidemmän päälle. Voisitko sinä
aktiivi jäsen ajatella uhraavasi vaikka edes kerran kuussa yhden tunnin ajastasi ja tulla kentälle kouluttamaan?
Toivon aktiivisuutta niin vanhoille kuin uusille jäsenille, yhteinen kiinnostuksen kohde kun kuitenkin tuo
nelijalkainen ystävämme koira.
Perinteinen Tallinan virkistys- ja näyttelymatka on tulossa kesän alkajaisiksi. Helppoa matkan tekoa, oma bussi
käytössä, kuljettaa matkatavarat, koirat ja meidät haluttuun kohteeseen. Lehden sivuilla lisää tietoa matkasta.
Tere tulemast Tallinna, koera kaa tai ilma.
Kesän juhlakoe kaipaa aktiivisia tekijöitä, suunnittelut kokeiden läpiviemiseksi ovat menossa. Suurin haaste on
jälkimaastojen riittävyys ja maastot mieluimmin Lahden ja sen lähialuiden alueella olisi suotavaa.
Syksyllä olisi tarkoitus juhlia yhdistyksen perustamisen 85-vuotis taivalta, ns. juhlatoimikunta on asiaa
valmistelemassa. Aktiivisille koirakoille olemme anoneet syksyyn, talveen ja kevääseen ulottuvaa hallivuoroa
kerran viikossa A-Qilityhallilta, sen toteutuminen selviää kesän kuluessa. Ennen kaikkea toivotan kaikille jäsenille
aurinkoista, aktiivista kevättä sekä tulevaa kesää. Onnistumisia koulutuksissa ja kokeissa, mitä sitten teetkään
oirasi kanssa tai ilman koiraa oleville, mukavaa yhdessäoloa samanhenkisten kanssa.
Raija
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RAIJA ENQVIST
Olen Raija Enqvist, vuodeksi 2016 valittu yhdistyksen puheenjohtaja. Ensimmäinen koirani hankittiin
vuonna 1981, ulkoiluttajaksi ja seuraksi. Sen kummemmin koulutuksia ei edes ajateltu. Jossen,
(karjalankarhukoira, ilman papereita ) suurin bravuuri oli kantaa kaupalta lakritsipatukka kotiin ,
luonnonlapsi ja äärettömän ystävällinen muille koirille. Kun siitä aika jätti 13 ja puolen vuoden iässä,
päätimme, että ei ikinä enää. Vaan kuinka kävikään , vajaa kaksi kuukautta meni ja kotona oli dobermanni
narttu. Tottelevaisuuskentälle piti lähteä ja hämmästys oli suuri, koiran kanssa voi harrastaa muutakin seuraavalla viikolla olimme viestiharjoituksissa. Pari vuotta meni, niin perheeseemme tuli vielä isännättä
jäänyt melkein kolmevuotias uros dobermanni ja niin sitten oltiinkin hakuharjoituksissa. Näiden koirien
kanssa tuli sitten kilpailtua pienissä määrin haussa, tokossa, agilityssa ja kerran taisin olla jälkikokeessakin.
Yhdistykseen liityin 1996. Monenlaista on tullut puuhasteltua yhdistyksen eteen, kuten alla olevasta
listauksesta huomaatte. Olen käynyt koulutusohjaaja kurssin ja koetoimitsijakorttikin on sekä pk- että
tokopuolelta. Välillä olin kolme ja puoli vuottaa ilman koiraa, nyt täällä kotona on kissan kokoinen koirakoira kuitenkin, shetlanninlammaskoira, BH suoritettu, TK2 tokosta ja agilityä harrastettu. Uusimpana lajina
meillä on rally-toko , jossa tarkoitus myös kilpailla.
-

johtokunta, kanttiinivastaava 1996
johtokunta, varajäsen 1997
johtokunta, jäsen 1998 -2001
johtokunta, varapuheenjohtaja 2002
johtokunta, puheenjohtaja 2003 - 2007 sekä 2008 – 2011 sekä 2015
näyttelytoimikunnassa 1996 – 2014 kevääseen, sitten pieni breikin paikka ja keväästä 2015 taas
mukana
koirat, karjalankarhukoira uros Josse, dobermanni narttu Jatta, dobermanni uros Reetu ja
shetlanninlammaskoira narttu Nuppu
lajit, joissa kilpaillut, haku, jälki, toko, agility ja rally-toko
koulutusohjaaja, koetoimitsija
KV-näyttelyn kehäkahvituksen vetäjänä, yhdistyksen puolesta vuodesta 1996
2 lapsen lasta siis mummi
keräilen norsuja, tämän hetken saldo taitaa olla 370 kpl. Norsut ovat lasia, kiveä, puuta ,
keramiikkaa, nahkaa, kangasta, muovia, paperia ja kaikkea mitä en muistakaan
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MINNA UURAINEN
Hei, olen Minna Uurainen ja takana LKK jäsenyyttä sekä lahtelaisuutta on nyt
kolme vuotta. Vuosikokous valitsi minut johtokuntaan 2016-2018. Samassa
rytäkässä sain vetääkseni koe- ja koulutustoimikunnan sekä olen yksi
kokousedustaja SPKL ja SSKP kokouksiin.
Koiraharrastus vei minut mennessään 11v iässä, kun perheeseemme tuli
ensimmäinen belgianpaimenkoira. Ja sille tielle jäin! Kotoa löytyy tällä
hetkellä kaksi tervuerenia. Vanhempi näistä, Ninja 10v, on FI KVA, FI TVA,
JK3, HK1 ja agilityssä kolmosluokkalainen. Näin jäähdyttelylajina teemme nyt
rallytokoa, jossa meillä takana yksi ylimmän luokan koe ja valiokello tikittää.
Nuoremmalla koirallani, 4v Hunnilla, on jäljeltä JK2, tokosta TK1 ja
tarkoituksena on kisata myös haussa ja etsintäkokeessa. Tämän lisäksi olen
tehnyt lainakoiralla 2x TOKO alo1, BH, JK1, HK1 ja HK2.
Toivottavasti näemme paljon innokkaita jäseniä kokeissa ja tapahtumissa.
Seura on juuri niin aktiivinen kuin ovat sen jäsenet. Siispä mukavaa ja
onnistunutta vuotta 2016 koko jäsenistölle!

KAARINA GRANLUND
Olen Kaarina Granlund Lahden Kunnaksesta.
Omakotitalossa kanssani asustelee aviomies Risto ja
8-vuotias saksanpaimenkoira Quadrille eli kotoisasti Linda.
Koiraharrastukseni alkoi jo vuonna -91 ja tositarkoituksella
2005 saksanpaimenkoiran Essin kanssa.
Molempien 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.
Koiraharrastus on tuonut ystäviä ja yhteinen tekeminen
harrastuksen parissa yhdistää.
Tänä vuonna vuosikokous valitsi minut johtokuntaan varsinaiseksi jäseneksi. Kiitos luottamuksesta.
Toivotan kaikille antoisaa LKK:n 85-vuotis juhlavuotta.
Terveisin Kaarina.
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MARIANNE NURMINEN
Olen Marianne Nurminen ja olen toista vuotta jäsenenä LKK:n johtokunnassa varapuheenjohtajana
ja toimin myös LKK:n näyttelytoimikunnan puheenjohtajana ja tuomarisihteerinä. Johtokunnassa
olen ollut muutaman vuoden ja näyttelytoimikunnassa kymmenisen vuotta. Koirani Lars on kohta 9vuotias virkeä dobberipoika. Harrastaminen Larsin kanssa on parin viime vuoden aikana jäänyt
vähemmälle, kun huomion on vienyt 2-vuotias poikamme Severi. Perheeseemme kuuluu myös
mieheni ja hänen tyttärensä. Laumamme asuu maalla Hollolassa.
Nähdään yhdistyksen tapahtumissa ja tervetuloa talkoilemaan näyttelyihin!
Kuvassa Team Nurmiset talviriehassa vuonna 2015.
Kuva: Mervi Ihantola

RIITTA TAPANINEN

Olen Tapanisen Riitta Vääksystä. Tällä hetkellä olen päätoiminen opiskelija. Taloudessamme on koiria
kolme: skyenterrieri, kroatianpaimenkoira ja mittelspitz. Kahden ensimmäisen kanssa käydään
koiranäyttelyissä, mutta pikkumusta on kotikoira. Aiemmin meillä on ollut schapendoeseja, joiden kanssa
harrastin näyttelyiden lisäksi pelastuskoiratoimintaa kymmenkunta vuotta. Samaisessa yhdistyksessä
toimin kolme vuotta sihteeri/rahastonhoitajana.
Kiitos luottamuksestanne.
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AILA LINDQVIST
"Olen yhdistyksen sihteeri.
Olen ollut koiraton koiraharrastaja jo 13 vuoden ajan, sitä ennen koirallinen. Aktiivitoiminnassa
olen ollut enemmän tai vähemmän mukana 90 luvun alusta asti. Kesäisin liikun viikottain
metsässä, joko jälkiharjoituskoirien kanssa tai mahdollisissa jälkikokeissa jälkien polkijana.
Koiranäyttelyiden kokoamis- ja purkutyöt kuin myös toimiston erilaiset tehtävät ovat tuttuja."
Koiraharrastusterveisin Aila Lindqvist

HEIKKI MIKKELÄ
Hei! Olen Heikki Mikkelä ja asun Lahdessa Metsämaalla, naimisissa ja kaksi aikuista lasta. Lahden
Käyttökoirien toimintaan olen tutustunut vaimoni Liisan ja Collie-narttu Mintun kautta joskus 80-luvulla ja
sitä kautt liittynyt perhejäseneksi. Vuosien aikana meillä on ollut yleensä kaksi joskus kolmekin koiraa
yhtäaikaa taloudessa. (sheltti, collie, saksanpaimenkoira, dobermanni, kultainennoutaja)
Tällä hetkellä meillä on vain yksi noin 4.5 vuotias Dobermannipoika Kriegerhof Herzog Hilo eli
kutsumanimeltä Milo. Se on jo kolmas samanrotuinen Dobberiuros joka on tullut pentuna meille.
Erinäköisissä tapahtumissa ja etupäässä näyttelytalkoissa olen ollut paljon mukana ja nyt hallituksessa
varajäsenenä. Sekä näyttelyissä kehässä juokseminen on myös napsahtanut minulle.
Toivotan kaikille jäsenille hyviä hetkiä hyvän harrastuksen parissa. t.Heikki

10

TARJA SÖDERHOLM
Aika lailla vuosi sitten kirjoittelin tälle samalle palstalle. Muuten ovat kertomukset
entiset, paitsi että nyt kanssani Mukkulan metsissä lenkkeilee kääpiösnautseri Beries
Frosty Hetty. Hetty on syntynyt 17.11.2015 ja tänne Mukkulaan se muutti ilokseni
24. tammikuuta, viikko Juhlanäyttelyn jälkeen. Näyttelyssä se pentukipinä syttyi ja
siitä lähtien on vauhtia riittänyt, mutta onneksi ei vielä vaarallisia tilanteita.
Ja sitten varsinaiseen asiaan;
Yhdistykseen jäseneksi liityin vuonna 1982. Ensimmäisen suursnautserini,
SF MVA & KVA Beries Heiden kanssa kilpailin jäljellä. Vuonna 1988 kilpauran
jouduin jättämään koiran vammautumisen vuoksi. Mutta harrastaahan koirayhdistyksessä
voi monella saralla ja siitä se alkoi, tai oikeastaan jo 1982, kiinnostukseni järjestöpuolella.
Olen toiminut kanttiinissa, sihteerinä, puheenjohtajana, rahastonhoitajana ja pk-tuomarina.
Kunniapuheenjohtajaksi valinta tapahtui vuonna 2004.
Tänä vuonna katselen toimintaa rahurin ja kanttiinin näkökulmasta.
Harrastuksen parissa tavataan ja toivon mukaan myös juhlissa 
terveisin Tarja Söderholm

HEIDI SANTOS-MACIAS

Olen reilu 30v koiraharrastaja Pulkkilanharjulta. Ensimmäisen koirani sain 1996 ja se oli chihuahua,
seuraavaksi sain dalmiksen, jota treenasin kotipihassa kun äiti ei kuskannut treeneihin. Omaan kotiin
muuttaessani tulikin useampia chihuja ja ensimmäinen malinois. Olen kasvattanut chihuja 2003 vuodesta ja
tavoitteellinen harrastus alkoi ekan malin tullessa 2002, en saanut ostettua käyttölinjaista urosta, joten
tyydyin näyttelylinjaiseen narttuun. Olen kilpaillut TOKOssa, haussa, metsäjäljellä ja IPOssa. Käymme myös
paljon näyttelyissä. Tämän hetken treenikoirani ovat AD, BH, IP3, EE & LV MVA Nikita ja Puma´s Home
Devine Desert jonka hain Hollannista.
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MAALISKUU

HEINÄKUU

06.03. YLEISKOULUTUKSET

16.-17.7. JUHLAKOE

sunnuntaisin 10.00

Kokeessa haku ja jälki. Talkoolaisia tarvitaan,
jotta saadaan koe onnistumaan. Jos pääset
mukaan kokeen järjestämiseen, niin ota
yhteyttä Minna Uuraiseen
minnauurainen@gmail.com tai Birgitta
Saikkoon gitta52@hotmail.fi

5.4. siirtyy yleiskoulutukset tiistaihin 18.00
Lahdessa, Kärpäsen kaupunginosassa
Löytynmäen kentällä. Koulutuksiin
osallistuvalla tulee olla joko LKK:n jäsenyys tai
koulutuskortti. Koulutuskortti on ostettavissa
kentältä kouluttajilta. Kortin hinta on 20€ ja
se oikeuttaa 10 koulutuskertaan. Kortti on
voimassa 6kk ostohetkestä.
16.03. Hallivuoro, a-Qilityhalli viimeinen
hallivuoro.
Lkk on varannut jäsenistölleen koko A-Qility
keinonurmihallin, os. Vipusenkatu 25,
seuraavasti: 1.11 klo 18-20, 2.12 klo 20-22, 2.1
klo 10-12, 2.2 klo 20-22, 2.3 klo 20-22, 16.3 klo
20-22 Hallimaksuna 10€ koirakko/kerta, peritään
käyntikerroilta. Vuorolla käytössä
ennakkoilmoittautuminen.

HUHTIKUU
2.-3.4. KV-NÄYTTELYN KEHÄKAHVITUS

LOKAKUU
23.10. PENTUNÄYTTELY
Talkoolaisia tarvitaan! Ilmoittaudu mukaan
Marianne Nurmiselle
marianne.e.mantyla@gmail.com

Tarkista päivitetyt tiedot
tapahtumista LKK:n
nettisivujen kalenterista!
www.lahdenkayttokoira.fi
MUISTATHAN PÄIVITTÄÄ
MUUTTUNEET YHTEYSTIETOSI
JÄSENSIHTEERILLE:
iris.soderholm@gmail.com

Apua tarvitaan, joten jos pääset talkoilemaan,
niin ota yhteyttä Raija Enqvistiin.
KOEMAKSUJEN
kaarina57@outlook.com

TOUKOKUU
3.-5.5. Tallinnan matka
Kts. Seuraava sivu.

PALAUTUS 2016

Johtokunta päättää tapauskohtaisesti jäsenien koe-,
näyttely- tai luonnetestimaksujen palautuksesta. Jäsen voi
anoa yhtä koiran koe-, näyttely- tai luonnetestimaksun
palautusta (max. 40€). Hakemus tulee toimittaa
johtokunnalle 16.11.2016 mennessä ja hakemukseen tulee
liittää mukaan kuitti maksusta sekä kopio koiran
kilpailukirjasta tai näyttelyn/lt:n arvostelulomakkeesta.
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Tervetuloa LKK:n perinteiselle
virkistys- ja näyttelymatkalle
Tallinnaan 3.-5.6.2016!
Majoittautuminen on Hotelli Metropolissa.
Hotelli Metropol sijaitsee Tallinnan keskustassa
uusitussa Rotermannin korttelissa, noin 5
minuutin kävelymatkan päässä historiallisesta
vanhasta kaupungista, kaupungin tärkeimmistä
nähtävyyksistä, ostoskeskuksista ja satamasta.
http://www.metropol.ee/fi/

Pikaisesti
ilmoittautumaan koirapaikkoja
rajoitetusti! Koirat
matkustavat
bussissa
laivamatkan ajan.
Varaathan koirallesi
häkin mukaan. Kuljetukset järjestetään omalla
bussilla hotellilta näyttelypaikalle.
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/.
HINTA
Yöpyminen 2-hengen huoneessa 137 €/hlö, koirat
hotellissa 42 €/2 yötä. Hinta talkooalennuksella
97 €/hlö ja ei jäsenelle 187 €/hlö (hinta sisältää
majoituksen, bussikuljetukset ja laivamatkat).

Lähtö Lahdesta omalla bussilla perjantaina 3.6.
klo 16.30
LAIVAMATKA
Meno: pe 3.6.2016 klo 19:30 M/S Star, Tallink,
Tallinnassa klo 21.30
Paluu: su 5.6.2016 klo 19:30 M/S Star, Tallink,
Helsingissä klo 21.30
Arvioitu saapuminen takaisin Lahteen
sunnuntaina 5.6.2016 noin klo 23.30.

”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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Vuoden talkoolainen 2014 oli Kalevi ”Kalle”
Jääskeläinen.
Kalle omaa iloisen ja positiivisen asenteen ja on
MOPEN POSTI 2/2015
” Kuka vanhoja muistaa” jatkuu
aina kaikessa mukana.
seuraavassa Mopen Postissa.
Kalle ottaa todella hyvin kaikki mukaan
MOPEN POSTI 2/2015porukkaan. Niin uudet, kuin vanhatkin.
Kallella on oma hakuryhmä, jonka lisäksi Kallen
voi tavata yleiskoulutuksissa kouluttajana ja
kaikkialla talkoilemassa reippaana ja iloisena.

MOPEN POSTI 2/2015

Kuvassa Kalle ja Patu (Libens
Paragon)
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LKK:n oma treenialue Nastolan Villähteellä, Syrjäläntien päässä.
Alueella kivituhkapohjainen kenttä koko 100x45m, pk-esteet ja pekoketteryysesteitä löytyy, Koirämäen maastoissa voi treenata
maastolajeija, 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, raija.enqvist@salpaus.fi
Koiramäkeä voivat vuokrata ulkopuoliset henkilöt/ryhmät hintaan:
Kenttä: 50€
Maasto 50€

KOIRAMÄEN VARAUSTILANNE:
Kenttä varattu:
21.9-27.9.2015 varattu (WUSV 2015)

kenttä ja maasto varattu:
5.9.2015 varattu (peha-koe)
12.9.2015 varattu (hakukoe)
15

Ilmoitusten hinnat
MOPEN POSTI 2/2015

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€

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

Kokeita varten:

Lahden Käyttökoira ry:n jäsenlehti.

PK-sääntökirja

15,00€

PK-kilpailukirja

2,00€

Motivaatiopatukat/-pallot alk. 8,00€

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

Pk-tunnus valjaat

8,00€

Hakurulla

4,00-8,00€

Noutokapulat 650g

20,00€

1Kg

25,00€

Vuosijäsen

15,00€

2,5Kg

25,00€

Ainaisjäsen

150,00€

Nuorisojäsen

8,00€

Perheenjäsen

8,00€

Perheen 3. jne. jäsen

5,00€

Gripliina

alk. 10,00€

MYYNTI: Kalevi Jääskeläinen
03 751 5412/ 040 769 0927

YHDISTYKSEN JÄSENMAKSUT

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€

MYYNTI ASUSTEET: Raija Enqvist
044 708 9909

SEURAAVA MOPEN POSTI
ILMESTYY JOULUKUUSSA 2015!
AINEISTO 15.11.2015 MENNESSÄ
SÄHKÖPOSTIIN:
milla.makinen12@gmail.com
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MOPEN POSTI 2/2015
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MOPEN POSTI 2/2015

18

Palautusosoite jos
vastaanottajaa ei tavoiteta:
Milla Mäkinen
Törmäkatu 5 as 3
15840 Lahti

Tulosrikasta loppukesää kaikille LKK:n jäsenille!
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