
  
 
 

MAKSUT JA HINNASTO 2017 
 

JÄSENMAKSU 2017 hyväksytty syyskokouksessa 31.10.2016 

Jäsenmuoto Seliteteksti Jäsenmaksu / kalenterivuosi  

Jäsenmaksu on voimassa aina 
kuluvan kalenterivuoden loppuun. 

 
Varsinainen jäsen 

  
25 € 

 

Perhejäsen Samassa taloudessa varsinaisen 
jäsenmaksun maksaneen kanssa asuva 

  
10 € 

Nuorisojäsen Nuorisojäseneksi hyväksytään henkilö, joka 

on kuluvan kalenterivuoden aikana enintään 
17-vuotias ja joka ei ole perhejäsen. 

 

15 € 

 
Kiltalaisen jäsenedut 2017: 

Amarillo (Kokkola):   -10 % ruoasta 

Carinan koirahieronta:   joka 3. hieronta -50 % 
Korv Görans (Kokkola):  -20 % ovh-hinnoista 

Medirex kuntosalista:  -20 % 
Noname:  -10 % verkkokaupan tuotteista 

Valokuvaamo Elina Paavola:  -10 % lemmikkikuvauspalveluista 

Jäsenmaksun eräpäivä on 31.01.2017. Jäsenmaksu laskutetaan sähköpostitse kalenterivuosittain olemassa 
olevilta jäseniltä.  

KOKEIDEN JA KILPAILUJEN OSALLISTUMISMAKSUT 2017 hyväksytty syyskokouksessa 31.10.2016 

 TOKO  25 €  

 RALLY-TOKO 25 €, jäsenet 20 € 

o 29.-30.7.2017 rally-toko -kilpailut 20 € 

 MEJÄ   90 € (jäljentekijöille palautetaan kulukorvauksena puolet eli 45 €) 

 NOSE WORK 30 €, hajutesti 15 € 

 NOME  40 €, jäsenille 35 € 

 AGILITY 15 €, seuraavat startit 13 € ohjaajakohtaisesti  

o kisapäivinä talkoilevien työntekijähinta 8 € 
o KLAG 12 € startti 

Agilitykilpailuihin työntekijämaksulla 8 €/startti osallistuvien koirien/starttien määrää per ohjaaja ei ole 

rajoitettu. 

EPÄVIRALLISTEN KOKEIDEN, KILPAILUJEN JA TAPAHTUMIEN MAKSUT hyväksytty hallituksen 

kokouksessa 25.10.2016 

 MÖLLITOKO JA –RALLY-TOKO Jäsenet 7 €, muut 8 €/ennakkoilmoittautuneiden alennus 2 €. 

 MÖLLIAGILITY  5 €  

 MATCH SHOW  8 € 

 

 

 



  
 
KAUSIMAKSUT JÄSENILLE 3.10.2016  hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.8.2016 

KAUSIMAKSUT JÄSENILLE 
 

 Kesäkausi 5 kk (touko–syyskuu): 70 €/koira 

 Talvikausi 7 kk (loka–huhtikuu): 100 €/koira 

 

 

 Kausimaksu on ohjaaja- ja lajikohtainen ja sillä saa koirakkopaikan yhteen ryhmään. 

 Kausimaksu ei ole koirakohtainen eli halutessaan voi treenata esim. kahden koiran kanssa 

vuoroviikoin maksaen yhden kausimaksun, jos koirat ovat suunnilleen saman tasoisia osaamiseltaan. 
 Kausimaksun voi maksaa 2-3 erässä näin sovittaessa. Eräpäivistä voi myös neuvotella. 

 Ryhmiin osallistuvan ohjaajan jäsenmaksun tulee olla voimassa. 

 Viikoittaiset SM-ryhmät ja omatoimiryhmät 50 % kausimaksusta 

 Joka toinen viikko treenaavat SM-ryhmät ja omatoimiryhmät 25 % kausimaksusta 

 

Kertamaksulliset (näyttely, pentukoulu):  
 4 € / kerta (jäsenet) 

 7 € / kerta (ei-jäsenet) 

Kausimaksut laskutetaan sähköpostitse. 

AVAINMAKSU 1.5.2017 alkaen hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.4.2017 

 Vain jäsenten on mahdollista ostaa avainmaksu 

 Avainmaksu on 25 €/kk ja 40 €/2 kk 

 Avainmaksu on voimassa kalenterikuukauden ja se on talouskohtainen 

 Hallituksen jäsenille, jaostovastaavilla sekä kuluvan vuoden vastaavilla koetoimitsijoilla on 

mahdollisuus halutessaan saada avainkoodit (varsinaisella vkt:lla on oikeus halliavaimeen 4 viikon ajan: 2 

viikkoa ennen kisoja ja 2 viikkoa kisojen jälkeen tai joustavasti tarpeen mukaan, kuitenkin enintään 4 

viikkoa yhteensä. Vkt pyytää itse avainta avainvastaavalta.) 
 Avainmaksu maksetaan Keski-Pohjanmaan Koirakiltan tilille FI94 4055 0010 6794 35 (Aktia) viitteellä 

4530 

VIERAILIJAMAKSU 1.5.2017 alkaen hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.4.2017 

 Vierailijamaksu on 5 € (avainmaksun mukana tuleva vierailija) 

 Vierailijamaksu (5€) maksetaan Keski-Pohjanmaan Koirakiltan tilille FI94 4055 0010 6794 35 (Aktia) 

viitteellä 9001 

KOULUTTAJAEDUT hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.10.2016 

Kouluttajaeduksi korvataan yksi ilmainen osallistuminen viikoittaiseen koulutukseen yhdestä koulutuskerrasta 
(arvo noin 4 € / kerta, max. yhteensä 70 €/kesäkausi ja 100 €/talvikausi) eli viikoittain kouluttava saa yhden 

koiran kausimaksutta treeneihin. Vuoroviikoin kouluttava saa 50 % alennusta yhden koiran kausimaksusta. 

50-100 % kouluttavat saavat hallin avainkoodin ja oikeuden treenata hallissa omatoimisesti vapailla ajoilla. 

Kouluttajille järjestetään kalenterivuoden aikana yksi ilmainen/edullisempi koulutus/kurssi, josta 
järjestämisvastuu on jaostoilla. 

Kouluttajat saavat osallistua kursseille maksutta kuunteluoppilaina. 

 



  
 
TILAVUOKRAT hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.4.2017 

 
Keski-Pohjanmaan Koirakilta ry:n (K-PKK ry) hallinnassa olevien tilojen (KiltAreena ja ulkokentät 3 kpl) 

vuokraussääntö 1.2.2014 alkaen. 

 
K-PKK ry vuokraa KiltAreenan tiloja yhdistyksille, yrityksille ja yksityisille yhdistyksen hallituksen hyväksymillä 

vuokrahinnoilla ensisijaisesti eri koiraurheilulajien käyttöä varten koulutuskausittain. Muut käyttötarpeet 
erillisestä sopimuksesta. Ulkokenttiä esteineen vuokrataan vain yhdistyksen jäsenille. Vuokrattuna 

ajankohtana yhdistykset ja yritykset voivat harjoittaa liiketoimintaa ja maksullista kurssitoimintaa. 

 
Vuokraajan tulee olla/puolesta sopija, täysi-ikäinen henkilö, joka on vastuussa tilojen käytöstä. 

Hallin/ulkokenttien vuokrauksen ehtona on käyttösääntöjen hyväksyminen. Yhdistys varaa oikeuden 
peruuttaa varaukset kuukautta (1 kk) ennen, mikäli tilaa tarvitaan yhdistyksen omaan toimintaan. 

HALLIVUOKRA (KiltAreena) 1.5.2017 lähtien 

 

  Puoli hallia, á 60 min. Koko halli, á 60 min. 

Arkisin klo 8-16 20 € 40 € 

Arki-ilta klo 16-22 25 € 50 € 

La, su, arkipyhä 30 € 60 € 

 

Pidempiaikaisista esim. koko viikonlopun vuokrahinnoista neuvotellaan hinta asiakkaan kanssa. 

 
KENTTÄVUOKRA 

Keski-Pohjanmaan Koirakilta ry:llä on kaksi ulkokenttää. Kenttävuokra laskutetaan erikseen. 
Kenttävuokra/kenttä 10 € / h. Kenttävuokra agilityesteineen/kenttä (vain jäsenille) 15 € / h. 

Kenttä on jäsenille vapaassa käytössä omatoimitreeneissä (esteineen vain avainmaksun maksaneille). 

JÄTEMAKSU VUOKRAAJILLE 
Jäteastioiden tyhjennys K-PKK ry:n tilaamana 80 €. Asia sovitaan sopimuksessa. 
 

Vuokraushinnat sisältävät ns. perussähkön (valaistuksen, kuulutuslaitteet yms). Mahdollisten 

lisälämmityslaitteiden ja vastaavien sähkölaitteiden käytöstä sovitaan ja laskutetaan erikseen. 
 

Hallissa on agilityesteet. Hallin vuokraukseen sisältyy hallilla olevien esteiden ja tarvikkeiden (agility, toko, 
rally-toko, Nose Work, näyttely) käyttö. Puolikkaan hallin vuokraan sisältyy pressulla erotettu puolikas kenttä 

(vajaat 600m2) ja tarvikkeet. Ulkokentän vuokraan sisältyy yksi siirrettävillä aidoilla rajattu ulkokenttäalue. 

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN 
Tilojen ensisijainen käyttäjä on K-PKK ry ja yhdistyksen oma kilpailu-, koulutus- ja kurssitoiminta. Tämän 

vuoksi tiloja vuokrataan vain koulutuskausittain (touko-syyskuu ja loka-huhtikuu) ja yhdistys varaa oikeuden 
peruuttaa yhdistyksen ulkopuolisten varaamat vuorot kuukautta (1 kk) ennen varattua aikaa omaa kilpailu-, 

koulutus- ja kurssitoimintaa varten. 
 

Vuokraa ei laskuteta, jos varaus perutaan viimeistään kuukautta (1 kk) aikaisemmin. Kahta viikkoa (2 vko) 

ennen varausaikaa tehdyistä peruutuksista hyvitys on 50 %. Jos peruutus tehdään viikkoa ennen varausta 
tai myöhemmin, vuokrahinta on maksettava kokonaan. 

 
 

 

 



  
 
AJANOTTOLAITTEIDEN VUOKRAAMINEN hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.10.2016 

 100 euroa/päivä 

 175 euroa/2 päivää 

 250 euroa/3 päivää 

Vuokraaja järjestää kuljetukset. Korjaus- ja korvausvelvollisuus rikkoutumisen varalta. 

 

NUMEROLIIVIEN VUOKRAAMINEN hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.10.2016 

 5 euroa/päivä 

 10 euroa/ 2 päivää 

 15 euroa/ 3 päivää 

Vuokraaja järjestää kuljetukset, liivien pesemisen käytön jälkeen ja järjestämisen. Korjaus- ja 
maksuvelvollisuus rikkoontumisen ja hukkaan menemisen varalta 10 €/liivi.  

JÄTÖSMAKSU 

Pissa-, kakka- ja oksennusvahingoista perimme 10 € jätösmaksun. 

 


