
Vuoden 2023 jäseninfo:

www.kssk.fi
kssk.johtokunta@gmail.com

Facebook: Kouvolan Seudun Seurakoirakerho ry + KSSK:n jäsenet -ryhmä

Puheenjohtaja:
 Irma Liimatainen

Varsinaiset jäsenet:
Essi Alamäki
Jonna Suorsa
Maiju Hauhia
Outi Sorvo

Helena Metiäinen
Heidi Nissilä

Varajäsenet:
Esa Vornanen
Sari Savurinne
Jenni Hänninen

Vuokko Malk

Jäsensihteeri:
Sari Porvari

Vapaavuoro-oikeudet ja avainhallinta:
Jonna Suorsa

http://www.kssk.fi
mailto:kssk.johtokunta@gmail.com


Vuoden 2023 jäsenmaksut: 

Perusjäsen aikuiset 35 €
Nuorisojäsen (alle 18-vuotiaat) 20 € 

Perhejäsen 25 €

Uusien jäsenten liittymismaksu lisäksi +5 €

Jäsenmaksut maksetaan tilille OP FI68 5750 0120 3966 77 
Viitenumerona käytetään 1012

Jäsenmaksun eräpäivä on 15.3.2023

Tiedot löytyvät myös www.kssk.fi/jasenyys

Vuoden 2023 treenimaksut:

Tällä hetkellä on käytössä kolmen kauden järjestelmä.
kevät 1.1.-30.4.2023
kesä 1.5.-31.8.2023

syksy 1.9.-31.12.2023

Kausikortti:
 Kausimaksu 1 koira - 80 €

Kausimaksu useampi koira - 100 €

Vuosimaksu 1 koira - 200 €
Vuosimaksu useampi koira - 230 €

Kouluttajat ryhmäpaikoilla 40 € / kausi tai 100 € vuosi

Kausikortit ja vuosimaksu maksetaan tilille:

OP FI91 5750 0120 3966 51
Viitenumerona käytetään 1083

Arkitottelevaisuus- ja näyttelytreenit: 5 € / kerta (käteismaksu)

Tiedot löytyvät myös www.kssk.fi/treenit

Vapaavuoro-oikeus:

Maksettuna: 50 € / kk (jäsen)
Talkoiltuna: 40p / vuosi

Tiedot löytyvät myös www.kssk.fi/treenit/vapaavuoro-oikeus

http://www.kssk.fi/jasenyys
http://www.kssk.fi/treenit
http://www.kssk.fi/treenit/vapaavuoro-oikeus


Talkoopisteet: 

www.kssk.fi/treenit/talkoopisteet-ryhmapaikkaa-tai-v

Talkootarjotin löytyy seuran nettisivujen jäsenet -osioon kirjautumalla. 

Ryhmäpaikka:

20p / vuosi / 1 koira 
30p / vuosi / 2 koiraa

Vapaavuoro-oikeus: 

40p / vuosi

Vapaavuoro-oikeuden ja ryhmäpaikkojen talkoopisteet ovat eriytetty eli jos haluat 
esimerkiksi koko vuodeksi ryhmäpaikan yhdelle koiralle ja sen lisäksi vapaavuoro-

oikeuden, tulee sinun kerätä 60p/vuosi.

Talkoopisteet kerätään aina seuraavaa vuotta varten, ellei kyse ole kesken vuoden 
aloittavasta harrastajasta.

Seuran treenipaikat ja ohjeistuksia niihin

www.kssk.fi/treenit/treenipaikat-ja-saannot

Käpälämäen kenttä
Jyrääntie 55B, Valkeala

Halli
Raidetie 7, Koria

Päivyri:

Hallin ja Käpälämäen käyttökertoja ylläpidetään Päivyrissä (www.paivyri.fi).
Kalenterimerkinnöistä tulee ilmetä selkeästi seuraavat tiedot:

1) Onko varaus hallissa vai kentällä (Käpis)
2) Mikä on vuoron sisältö ja ketkä vuorolla treenaa

3) Kellonaika

Esimerkiksi näin:

Halli agilitytreenit
Halli vv: Heidi N.

(vv = vapaavuoro)

Käpälämäki: Vapaavuoro-oikeudellisen henkilön kanssa voi kertamaksulla käydä 
seuraavasti: jäsen 5 euroa / kerta, ulkopuolinen 10 euroa / kerta.

Halli: Vapaavuoro-oikeudellisen henkilön kanssa voi kertamaksulla käydä 
seuraavasti: jäsen 10 euroa / kerta, ulkopuolinen 15 euroa / kerta.

Huom! Vapaavuorolla ei voi kouluttaa rahaa vastaan.

http://Talkoopisteet:www.kssk.fi/treenit/talkoopisteet-ryhmapaikkaa-tai-vTalkootarjotin
http://www.kssk.fi/treenit/treenipaikat-ja-saannot
http://www.paivyri.fi


Hallin käyttövuorot 1.1.2023-30.4.2023:

Tiistai:

Arkitottelevaisuus klo 17-19
Toko klo 19-21

Treeniajan ulkopuolella halli on tyhjä.

Keskiviikko:

Näyttelytreenit klo 17.15-18.30
Agility klo 18.30-21.00

Hallissa on 2/3 alueella agilityrata 18.30 alkaen.

Torstai:

Agility klo 17.30-21.00

Hallissa on koko päivän 2/3 alueella agilityrata.

Perjantai:

Agility klo 17.30-20.30

Hallissa on koko päivän 2/3 alueella agilityrata. Illan treeniryhmä jättää halliin osan
agilityradasta siten, että 1/2 alueella on esteet.

Lauantai:

Hallissa on 1/2 alueella esteet ja 1/2 alueella tyhjää.

Sunnuntai:

Agility klo 10.00-12.00
Rally-toko klo 16.30-19.30

Hallissa on klo 12.00 asti agilityrata 1/2 alueella. 
Klo 12 jälkeen halli on tyhjä esteistä.

Maanantai: 

Rally-toko klo 18-20.15
Näyttelytreenit 20.15-21.00

Treeniajan ulkopuolella halli on tyhjä.



Yleisiä huomioita:

Junioriharrastajien (alle 18-vuotiaat) kilpailutoimintaa seuran järjestämissä virallisissa
kilpailuissa/kokeissa tuetaan seuraavasti:

Rally-tokon starttimaksuun 5 euron alennus.

Seuran jäsen: 20 euroa
Ulkopuolinen: 25 euroa

Agilityssä yksi (1) ilmainen startti / kisaviikonloppu.

Vastaava koetoimitsija, joka on seuran jäsen ja toimii oman seuran kisoissa
vastaavana koetoimitsijana vuoden aikana vähintään 10 tuntia, voi tuntimäärän
täytyttyä hakea Kennelliiton jäsenmaksun suuruista summaa (40 euroa) takaisin

maksettavaksi yhdistyksen varoista.

Kouluttajana toimiva seuran jäsen on oikeutettu alennettuihin treenimaksuihin ja 
hänelle kuuluu myös vapaavuoro-oikeus kouluttajaetuna. Kouluttajaedun saamiseksi 
koulutuskertoja tulee kertyä noin 1 kerta / kuukausi. Kouluttajaetu on voimassa sillä 
kaudella, jolla kouluttajana toimiminen tapahtuu tai vuodeksi kerrallaan, jos henkilö 

sitoutuu kouluttajaksi koko vuoden ajaksi.

Jos sinua kiinnostaa kouluttaminen, voit olla yhteydessä kssk.johtokunta@gmail.com

KSSK:n nettisivuille lisätään myös päivitetty yhdistysopas, joka sisältää mm. 
olennaisimmat tiedot seuran toiminnasta, käytänteistä, yhdyshenkilöistä, 
talkoopisteistä, vapaavuoroista ja maksujen viitenumeroista. Suosittelen 

tutustumaan!

Ja lopuksi haluamme johtokuntana muistuttaa, että seuran toiminta on juuri sen 
näköistä kuin yhdistyksen jäsenet ja aktiivit siitä haluavat luoda! Jokaisen jäsenen

panos seuratoiminnassa on merkittävä ja mahdollistaa meille kaikille yhteisen kivan 
harrastuksen. Vuoden 2023 aikana tullaan järjestämään mm. 10kpl virallisia rally-

tokokisoja ja 3kpl virallisia agilitykisoja (anottu piirinmestaruuskisat), jonka lisäksi on 
tarkoitus pyrkiä järjestämään myös epävirallisia kilpailuja. Koulutustoimintaa

vapaaehtoiseksi ilmoittautuneiden seurakouluttajien myötä järjestetään kuutena 
päivänä viikossa viidessä eri lajissa. Johtokunta, toimikunnat ja tiimivastaavat tulevat

kokoustamaan, jotta saadaan tehtyä päätöksiä seuran toimintaa koskien. Treenipaikat 
tarvitsevat kunnossapitoa, kilpailut talkoohenkilöitä, buffetit leipojia, esteet siirtämistä, 
vuokrat maksamista, treenit suunnittelua ja jäsenet ajantasaista tietoa. Seuratoiminta 

on monen henkilön panostuksen summa, joten hienoa jos olet mukana meidän kanssa!

Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

Johtokunnan puolesta

Heidi Nissilä
Kssk:n sihteeri

Ps. Katso vielä seuraavalta sivulta Kssk:n yhteistyökumppanit vuodelle 2023!

mailto:kssk.johtokunta@gmail.com


KSSK:n yhteistyökumppanit:

www.aitovet.fi

https://www.danpii.fi

https://www.facebook.com/Sulevispannas

https://www.hyvanmielenkoirakeskus.fi

https://www.sudenkuoppa.fi

https://www.tassunen.com

https://www.viherpeukalot.fi

https://www.suviera.nettisivu.org

www.kouvola.fi
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