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KOIRAKORPI
Keski-Suomen Palveluskoira ry:llä on oma koulutuskenttä Laukaan Lievestuoreella.
Kentällä on valot. Kentän yhteydessä on viihtyisä mökki, varastotiloja sekä puucee. Mökin
terassilta on näkymä koulutuskentälle. Pihamaalla on myös viihtyisä katos sekä
nuotiopaikka. Koirakorven ympäristössä on lisäksi koulutusmaastoa.
Koirakorpi on koirien koulutuspaikka ja kilpailukenttä, ei koirapuisto, ei koirien yleinen
ulkoilutusalue, eikä kesämökki. Koirakorvessa noudatetaan hyvää koiranpitotapaa, lakeja,
asetuksia sekä K-S Pky:n, Suomen Kennelliiton ja SPKL:n sääntöjä.
KÄYTTÖOIKEUS
Yhdistys järjestää Koirakorvessa tottelevaisuus-, maasto- ja pelastuskoirakoulutusta.
Näiden lisäksi yhdistys järjestää palveluskoirakokeita, tottelevaisuuskokeita, kursseja,
luentoja jne. Vain yhdistyksen jäsenillä on oikeus käyttää Koirakorpea. Kurssi yms.
ilmoituksissa mainitaan erikseen jos ei-jäsenet saavat osallistua.
Koirakorpea vuokrataan yhdistyksen jäsenille erilaisiin tilaisuuksiin (leiri, koulutuspäivät
ym.), sekä yksityiskäyttöä varten. Vain yhdistyksen jäsenet voivat varata Koirakorpea.
Jäsenen vuokrattua Koirakorven, hänen järjestämäänsä tapahtumaan saavat osallistua
myös yhdistykseen kuulumattomat henkilöt. Vuokran suuruuden määrittelee yhdistyksen
johtokunta. Vuokraaja on velvollinen siivoamaan käyttönsä aiheuttamat jäljet. Koirakorven
ollessa vuokrattuna, annetaan vuokraajille treenirauha. Varausohjeet ja -kalenteri löytyvät
yhdistyksen kotisivuilta.
Koirakorven ollessa varattuna yhdistyksen omaan käyttöön tai vuokrattuna maksua
vastaan, ei jäsenillä ole oikeutta mennä sinne harjoittelemaan omatoimisesti. Näistä
varauksista tiedotetaan yhdistyksen kalenterissa.
Ellei Koirakorvessa ole yhdistyksen järjestämää toimintaa tai sitä ei ole vuokrattu, ovat
koulutuskenttä, varastotilat, terassi, puucee, katos, nuotiopaikka ja ulkoalueet kaikkien
yhdistyksen jäsenten vapaasti käytettävissä. Varaamattomat/vapaat ajat ovat siis kaikkien
yhteisessä käytössä.
Yhdistys ei vastaa jäsenen kadonneista tavaroista, eikä ole vastuussa käyttäjille
sattuneista vahingoista tai käyttäjän omaisuudesta.
Koirakorven käyttö velvoittaa kaikki käyttäjät mahdollisuuksiensa mukaan osallistumaan
Koirakorven ylläpitoon ja yhteisiin talkoisiin.
TIE, PYSÄKÖINTI JA YMPÄRISTÖ
* Aja alueelle menevää tietä hitaasti ja varaudu pysähtymään/peruuttamaan, koska tiessä
on monia kohtia, joissa ei mahdu ohittamaan.
* Jos joudut pysäköimään tienvarteen varmista, että tilaa jää riittävästi, jotta tie säilyy
liikennöitävänä ja isommallakin ajoneuvolla pääsee ohi.
* Ensisijaisesti autot tulee jättää pysäköintiin varatuille alueille.
* Kentälle ei ajeta autoilla.
* Koirat on vietävä tarpeilleen kenttä- ja pysäköintialueen ulkopuolelle.
* Koirat tulee olla kytkettynä treenien ulkopuolisen ajan.
* Koirien annetaan tervehtiä vain, jos siihen on koiranohjaajien molemminpuolinen
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suostumus.
* Koirien kaivamat kuopat on peitettävä.
MÖKKI
* Kentän, vajan, puuceen, terassin ja ulkoalueiden käyttö ei edellytä mökin käyttöä.
* Koirakorven vuokraajat saavat käyttöönsä mökin avaimen ja varaston avainsäilön
numerotunnuksen. Avain mahdollistaa ja oikeuttaa varastossa olevien harjoitusvälineiden,
työkalujen ja kentän valojen käytön. Mikäli näitä tavaroita käytetään, ne laitetaan käytön
jälkeen paikoilleen.
* Yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa, koulutuksissa jne. mökki on tarvittaessa
käytössä. Muina aikoina mökki pidetään lukittuna. Jäsenten käyttöön tarkoitetut
harrastusvälineet, työkalut jne. löytyvät vajasta, jonka avain on numerolukollisessa
säilössä. Mikäli näitä tavaroita käytetään, laitetaan ne käytön jälkeen paikoilleen.
Yhdistyksen jäsenet saavat pyynnöstä numerolukon tunnuksen käyttöönsä sähköpostiin.
Näin kootulle sähköpostilistalle ilmoitetaan myös säiliön numerosarjan muutoksista.
* Avaimesta tulee pitää hyvää huolta. Avaimen hävittänyt joutuu kustantamaan lukkojen
uudelleen sarjoittamisen ja avaimien vaihdosta tulevat kustannukset. Vuokra-ajan ja
käytön päätyttyä mökin avain palautetaan yhdistykselle ja varaston avain säiliöön.
* Mökkiä käytettäessä noudatetaan siisteyttä, siivotaan, tiskataan ja lakaistaan lattiat jne.
Omat tavarat ja roskat huolehditaan pois mökistä käytön päättyessä. Mökki tulee jättää
yhtä siistiin tai siistimpään kuntoon, kuin se oli saavuttaessa. Käyttäjät huolehtivat mökin ja
vajan lukitsemisesta käytön jälkeen.
KENTÄN SÄÄNNÖT
* Kentän käyttäjät merkkaavat käyntinsä terassin postilaatikossa olevaan vihkoon.
* Käyttäjä on vastuussa itsestään, tavaroistaan, koirastaan sekä koiran aiheuttamista
vahingoista.
* Huoltaja vastaa alaikäisestä lapsestaan.
* Koirilla tulee olla voimassa olevat rokotukset.
* Sairaan koiran kanssa harjoittelu on kielletty, ja tarttuvien tautien suhteen on
noudatettava riittävää toipumisaikaa.
* Jätökset kerätään koko kentän ja pihan alueelta eikä koirien anneta ”merkkailla”
rakennuksia tai telineitä.
* Tupakan tumpit kerätään tulenkestäviin purkkeihin.
* Purukumin syönti ja syljeskely on kielletty.
* Kentälle ei saa jättää roskia, samoin mahdollisesti sinne tippuneet koulutusnamit
kerätään pois.
* Alue jätetään samaan tai siistimpään kuntoon, kuin se oli käytön alkaessa.
HARJOITTELUKÄYTÄNTÖ
* Koirat pidetään alueella kytkettynä lukuun ottamatta harjoitustilannetta.
* Muista hyvät käytöstavat.
* Muita kentän käyttäjiä kohdellaan ystävällisesti ja huomaavaisesti.
* Älä arvostele toisten koiria tai käytökselläsi häiritse koulutustilannetta.
* Kentällä kuvataan vain kuvatuksi tulevien luvalla
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* Kentällä ei saa ampua ilmoittamatta ja sopimatta siitä muiden kentällä olijoiden kanssa.
* Kasaa käyttämäsi hyppyteline kokoon (älä jätä lautoja maahan).
* Anna kentällä olevalle/oleville treenirauha.
* Jos kentällä on jo koirakko, myöhemmin tullut kysyy voiko hän tulla yhtä aikaa kentälle,
älä siis tuo koiraasi kentälle kysymättä lupaa.
* Kenttä on niin iso, että pidemmälle koulutettuja koiria sinne mahtuu tottelevaisuutta
harjoittelemaan useampi yhtä aikaa - siis sovittaessa.
* Useamman koirakon sattuessa paikalle yhtä aikaa, sopu antaa tilaa.
* Järkevästi asioista sopien pääsevät varmasti kaikki halukkaat kentälle treenaamaan.
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