
KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY Hinnasto käyty läpi hallituksen
kokouksissa 30.1.2019, 7.3.2019, 13.01.2021, 15.10.2021, 13.12.2021 ja 14.12.2022. Päivitetty 14.12.2022.

MAKSUT JA HINNASTO
(01.01.2023 alkaen)

JÄSENMAKSU (hyväksytty syyskokouksessa 24.11.2022)
Jäsenmuoto Seliteteksti Jäsenmaksu / kalenterivuosi

Jäsenmaksu on voimassa aina
kuluvan kalenterivuoden loppuun.

Varsinaisjäsen 30 €

Perhejäsen Samassa taloudessa varsinaisen
jäsenmaksun maksaneen kanssa asuva

25 €

Nuorisojäsen Nuorisojäseneksi hyväksytään henkilö,
joka on kuluvan kalenterivuoden aikana
enintään 17-vuotias ja joka ei ole
perhejäsen.

20 €

Liittymismaksu Liittymismaksu koskee vain uudelleen
(kolmen vuoden sisällä) jäseneksi liittyviä.

10 €

Jäsenmaksut laskutetaan tammikuussa sähköpostitse kalenterivuosittain olemassa olevilta jäseniltä. 

KOKEIDEN JA KILPAILUJEN OSALLISTUMISMAKSUT
● AGILITY 15 €, seuraavat startit 13 € ohjaaja kohtaisesti

■ KLAG 14 € / startti, 100€ / 8 starttia / koira.
■ K-PKK ry:n lisenssillä kisaavat 10€/startti

● NOME 40 €, K-PKK ry:n jäsenet 35 €
● NOSE WORK 40 €, K-PKK ry:n jäsenet 35 €
● RALLY-TOKO 27 €, K-PKK ry:n jäsenet 22 €
● TOKO 27 €, K-PKK ry:n jäsenet 22 €

EPÄVIRALLISTEN KOKEIDEN, KILPAILUJEN JA TAPAHTUMIEN MAKSUT
(hyväksytty alun perin hallituksen kokouksessa 25.10.2016, päivitetty hallituksen päätöksellä
13.12.2021)

● AGILITYN MÖLLIKISAT 5 € jäsenet, muut 9 €
● MATCH SHOW 5 € jäsenet, muut 9 €
● MÖLLITOKO 5 € jäsenet, muut 9 €
● RALLY-TOKON MÖLLIKISAT 5 € jäsenet, muut 9 €
● MÖLLITAIPPARIT 10 €
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KAUSIMAKSUT JÄSENILLE (hyväksytty hallituksen päätöksellä 15.11.2022)

Kesäkausi (5 kk touko-syyskuu): kausimaksu 90 € / ryhmäpaikka
Talvikausi (7 kk loka-huhtikuu): kausimaksu 120 € / ryhmäpaikka
Kurssit: 10x kurssi 50 € ja 5x kurssi 35 €

● 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
samantasoisia osaamiseltaan.

● Kausimaksun voi maksaa 2-3 erässä näin sovittaessa. Eräpäivistä voi myös neuvotella.
● Ryhmiin osallistuvan ohjaajan jäsenmaksun tulee olla voimassa.
● Viikoittaiset edustus- ja omatoimiryhmät: 50 % kausimaksusta
● Joka toinen viikko treenaavat edustus- ja omatoimiryhmät: 25 % kausimaksusta
● Agilityn viikkoryhmäläisillä on oltava lisenssi (vähintään C-harrrastajalisenssi).

Poikkeuksena agilityn alkeiskurssi, jossa ei vaadita lisenssiä.
● Kausimaksut laskutetaan sähköpostitse.

Kertamaksulliset (näyttelykoulutus, vain jäsenille)
● 5 € / kerta
● Maksut maksetaan paikan päällä treenien alussa.

AVAINMAKSU (hyväksytty alun perin hallituksen kokouksessa 27.4.2017, täydennetty hallituksen
päätöksellä 9.1.2018, 10.2.2019, 15.10.2021 ja 25.10.2022)

● Vain jäsenten on mahdollista ostaa avainmaksu.
● Avainmaksu KiltAreenalle ja Treenikseen 30 € / kk ja 50 € / 2 kk.
● Avainmaksu Treenikseen 20 € / kk ja 35 € / 2kk
● Avainmaksu on voimassa kalenterikuukauden ja se on talouskohtainen.
● Avainmaksuun on oltava vähintään 8 talkoopistettä kasassa. Kun olet kerännyt

vaadittavat 8 talkoopistettä, niin voit samalla kaudella anoa avaimen seuraavasta
kuukaudesta lähtien.

● Hallituksen jäsenillä, -varajäsenillä, jaostovastaavilla, kouluttajilla koulutusjakson aikana,
talouskohtaisilla käyttäjillä sekä kuluvan vuoden vastaavilla koetoimitsijoilla on
mahdollisuus halutessaan saada maksuttomat 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 FI28 4747 0010 1520 15
(POP) viitteellä 9001.

VIERAILIJAMAKSU (hyväksytty alun perin hallituksen kokouksessa 27.4.2017, päivitetty hallituksen
päätöksellä 15.10.2021 ja 25.10.2022)

● Vierailijamaksu Kilta-areenalle on 10 €
● Vierailijamaksu Treenikseen on 5 €
● Vierailijamaksu maksetaan Keski-Pohjanmaan Koirakiltan tilille FI28 4747 0010 1520 15

(POP) viitteellä 9001.
● Vierailijamaksu on suoritettava viimeistään 3 päivän sisällä hallilla käynnistä.

Vierailijamaksulla voi käydä treenaamassa avaimen maksaneen henkilön kanssa.
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TILAVUOKRAT (hyväksytty alun perin hallituksen kokouksessa 27.4.2017, päivitetty hallituksen
päätöksellä 15.10.2021 ja 25.10.2022)

Keski-Pohjanmaan Koirakilta ry:n (K-PKK ry) hallinnassa olevien tilojen (KiltAreena, Treenis ja
ulkokentät 2 kpl) vuokraussääntö 1.2.2014 alkaen.

K-PKK ry vuokraa tilojaan 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) 1.1.2023 lähtien

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

Arkisin klo 8-16 30 € 55 €

Arki-ilta klo 16-22 35 € 65 €

La, su, arkipyhä 40 € 75 €

TREENITILAN VUOKRA (Treenis) 1.1.2023 lähtien

Treenitila, á 60 min.

Arkisin klo 8-16 15 €

Arki-ilta klo 16-22 20 €

La, su, arkipyhä 25 €

KENTTÄVUOKRA (päivitetty hallituksen päätöksellä 13.12.2021)
Keski-Pohjanmaan Koirakilta ry:llä on kaksi ulkokenttää. Kenttävuokra laskutetaan erikseen.
Kenttävuokra/kenttä 12 € / h.
Kenttävuokra agilityesteineen tai muiden lajien tarvikkeiden kanssa / kenttä (vain jäsenille) 18 € / h.
Kenttä on jäsenille vapaassa käytössä omatoimitreeneissä (agilityesteineen tai muiden lajien
tarvikkeiden kanssa 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.

3



KESKI-POHJANMAAN KOIRAKILTA RY Hinnasto käyty läpi hallituksen
kokouksissa 30.1.2019, 7.3.2019, 13.01.2021, 15.10.2021, 13.12.2021 ja 14.12.2022. Päivitetty 14.12.2022.

Hallissa on agilityesteet. Hallin vuokraukseen sisältyy hallilla olevien esteiden ja tarvikkeiden (agility,
toko, rally-toko, Nose Work, näyttely) käyttö. Puolikkaan hallin vuokraan sisältyy aidoilla erotettu
puolikas kenttä (n. 600m2) ja tarvikkeet.
Treeniksen vuokraan sisältyy tilassa olevien välineiden käyttö, Treeniksestä löytyy näyttelypöytiä,
muutama hyppyeste, putki, 2×2 portit, koirien jumppa-alustoja, tötsiä ja välineitä sekä nosework
tarvikkeita.
Ulkokentän vuokraan sisältyy yksi siirrettävillä aidoilla rajattu ulkokenttäalue.

Kanttiini- ja kokoustila Kiltan Tuvan vuokraamisesta tiedustelut sähköpostitse
hallivaraukset@kpkk.net.

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). Yhdistys
varaa oikeuden peruuttaa vuorot kuukautta (1 kk) ennen varattua aikaa omaa kilpailu-, koulutus- ja
kurssitoimintaa tai hallin huoltotöitä 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.

JÄTÖSMAKSU
Pissa-, kakka- ja oksennusvahingoista perimme 10 € jätösmaksun, joka maksetaan
Keski-Pohjanmaan Koirakiltan tilille FI28 4747 0010 1520 15 (POP) viitteellä 9030.
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