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LKK:N NS. VIRALLISTEN RYHMIEN KOULUTTAJIA KOSKEVIA PÄÄTÖKSIÄ (päivitys 05/2022)

Yhdistyksen virallisten ryhmien koulutuksiin ei voi jäseniltä evätä pääsyä, jos ryhmässä on tilaa. Ryhmän
kouluttajalla/vetäjällä on oikeus määritellä ryhmän sopiva koko kuhunkin lajiin sopivaksi. Pääsääntöisesti
kaikille halukkailla on oltava mahdollisuus osallistua ryhmän harjoitteluun sitoutumatta kilpailuun ym.
tuloksensaantiin. Ehtona voisi olla tavoitteelliset harjoittelijat. Kouluttajan on eri asia rakentaa harjoituksia
tavoitteellisille osallistujille kuin niille, jotka haluavat vain harrastaa. Tämä tarkoittaa harjoitukselta erilaisia
asioita, ja välttämättä sama harjoitus ei toimi molemmille osallistujille. Ryhmän olisi hyvä miettiä omat lajille
sopivat raamit. Ryhmällä ei tarvitse olla kouluttajaa, mutta yhteyshenkilö pitää nimetä. Osallistumisesta
kouluttajaksi tai kurssinvetäjäksi tulisi olla hallituksen päätös.

Yhdistyksen kouluttajat ovat oikeutettuja osallistumaan ilmaiseksi yhdistyksen järjestämille luennoille tai
kuunteluoppilaaksi kurssille, jotka lisäävät kouluttajan osaamista yhdistyksen hyväksi. Ilmoittautumisesta
erillinen ilmoitus myös hallitukselle. Osallistuminen oman koiran kanssa katsotaan osaamisen ja koiran
kouluttamiseksi.

Hallitus päättää yhdistyksen viralliset treeniryhmät. Virallinen ryhmä edellyttää, että se on kaikille avoin, ei
rajoituksia, ei voida erottaa ryhmästä ilman perustetta. Ryhmän vetäjä saa 15 € (maasto) kulukorvauksen.
Korvauksen saantiin edellyttää vähintään vetäjän ja 3 treenaajan paikalla oloa. Jälkiharjoituksissa rajana on
ollut vetäjä ja 2 treenaajaa. Yhteydenottoa varten vetäjän henkilötiedot lisätään nettiin. Jäljen
koulutusmaksun voi saada yhden koiran koulutuksesta, esim. pentukoiran opettaminen, jos mukana ei ole
kouluttajan oma koira.

Tämänhetkiset viralliset ryhmät: Terttu Nuutisen ryhmä, Oilin PK-ryhmä ja Theon ryhmä, Peko-ryhmä Jarin
Modioring-ryhmä. Ryhmä tulee viralliseksi hallituksen päätöksestä. Omatoimiryhmät toimivat aiemmin
tehdyn päätöksen mukaisesti siten, ettei useampia varauksia voi samanaikaisesti tehdä ja ryhmät varaavat
vuorot kuten aikaisemmin.

Koe- ja koulutustoimikunnan toimikuntamuoto on purettu ja hallituksen tehtävänä on tukea ja kannustaa
jäseniä järjestämään itse koe- ja koulutustilaisuuksia. Mirka Ekholm vastaa koe- ja koulutusasioista ja toimii
yhteyshenkilönä. Nykyään aktiiviset jäsenet voivat matalalla kynnyksellä järjestää ns. pop-up koulutuksia,
jonka yhdistys mahdollistaa mm. tukien koulutuksen kustannuksissa ja muissa resursseissa.
Yleiskoulutusvastaavana koulutusasioiden yhteyshenkilönä toimii Oili Santavuori.

Maasto- ja kenttäharjoitusalueiden varaamiskäytännöt:
Yhdistyksen omistamat, vuokraamat ja hallinnoimat alueet on tarkoitettu vain yhdistyksen jäsenille. Muille
yhdistyksille ja yhteistyötahoille annettavasta käyttöoikeudesta päättää hallitus. Alueita voi varata myös
jäsen, joka kokoaa treeniryhmän. Alueilla voi harjoituksissa vierailla max 2 ulkopuolista max 1 kerran, jonka
jälkeen ulkopuolisella treenaajalla tulee olla koulutuskortti tai liittyä jäseneksi. Ryhmän kokooja vastaa
alueen varauksesta ja sen käytöstä.

Löyttymäki, Koiramäki, Kukonkoivu ja Haltonin maastot
● Löyttymäen kentällä voi jäsen harjoitella omatoimisesti, kun ohjattua toimintaa ei ole
● Yhdistyksen omistaman Koiramäen alueella kenttä ja maasto ovat vapaasti jäsenistön käytössä, jos

varauksia ei ole. Varaukset näkyvät yhdistyksen facebook-sivuilla ja www-sivuilla.
● Koiramäen grillikatos vapaasti jäsenten käytössä, ellei varauksia ole.
● Hollolan kunta on antanut käyttöoikeuden Kukonkoivun alueelle, jossa jäsenet voivat harrastaa

hakua ja maastojälkeä ryhmissä tai omatoimisesti.
● Ns. Haltonin alueella voivat jäsenet myös harrastaa maastolajeja.

Yhdistyksen virallinen koulutusryhmä voi tehdä yhdistyksen harjoitusalueille kiinteän maastovarauksen.
Mikäli varausta ei käytetä, siitä tulee ilmoittaa. Kentän käytöstä ei varausta tehdä, koska kentälle sopii myös
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muita treenaajia samanaikaisesti, mutta kentän käytöstä ilmoitetaan jäsenistölle tiedoksi ns.
aluevarauksella. Kenttä on aina myös muiden jäsenien käytössä ryhmien omien varausten aikana.

Mondioringin varauskäytännöt poikkeavat muista varauksista. Kun Koiramäki, Löytty tai muu alue on varattu
mondioring –ryhmän käyttöön, kentällä eivät voi muut harjoitella samaan aikaan. Mondioring on suojelulaji,
jossa koirat ovat kentällä vapaana koulutustason sen salliessa. Kentällä on myös asianmukaisin
suojavarustein varustettu maalimies, joka lajiin kuuluvalla tavalla provosoi koiraa äänin ja elein. Mondioring
–koira kestää sen. Jos kentällä on samaan aikaan tähän tottumaton koira, voi sattua vahinkoja. Säännöt on
laadittu turvallisuusnäkökulma edellä.

Maastovaraukset ovat tarkoitettu harjoittelua varten, ei koirien ulkoilutukseen. Koiramäen rajat ont merkitty
puihin punaisella maalilla. Jäsenet voivat vapaasti käyttää yhdistyksen aluetta muuhunkin kuin
harjoitteluun, esim. ulkoiluun. Ulkoilusta ei tarvitse tehdä varausta. Ulkoillessa tulee kuitenkin huomioida
varatut harjoitteluvuorot ja maksulliset varaukset.

Koiramäkeen tie kulkee piha-alueen läpi. Tiellä tulee noudattaa nopeusrajoitusta ja varovaisuutta.
Koiramäen naapurikiinteistön alueelle on istutettu hakkuualueille ja Koiramäen viereiselle metsätielle
puiden taimia. Taimikoiden istutusalueella liikkuminen ja koiran pissattaminen puiden taimiin on
ehdottomasti kielletty! Vältättehän pissattamasta koiria myös Koiramäkeen tulevan tien varressa, jossa on
taimia. Metsäalueilla voi useimmiten liikkua ja toimia jokamiehenoikeudella, mutta rajoitukset voivat johtua
mm. luonnonsuojelusta. Metsissä on kuitenkin taimikoita ja muita kulutukselle herkkiä alueita, joilla
liikkuminen voi aiheuttaa vahinkoa. Jokamiehenoikeuden käyttäjä vastaa, että vähäistä suurempaa haittaa ei
aiheudu.

Metsästyslain 53 §:n mukaan koiraa ei saa pitää irti toisen alueella. ”Ilman maanomistajan tai
metsästysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa pitää irti toisen alueella. Maanomistajalla tai
metsästysoikeuden haltijalla on oikeus poistaa alueelta 1 momentin vastaisesti siellä oleva koira tai ottaa se
talteen.” Voitte pitää koirianne irti Koiramäessä, jos koirat ovat hallinnassa, mutta ei muiden
maanomistajien tonteilla! Koiramäen rajat ovat merkitty puihin ja karttaan.

Kulukorvaukset:
kenttäkoulutuskorvaus kouluttaja 8,00 €/kerta (Löytty)
maastokoulutuskorvaus kouluttaja 15,00 €/kerta (Koiramäki)

Kulukorvaukset anotaan puolivuosittain lähettämällä yhdistyksen kulukorvauslomake täytettynä
rahastonhoitajalle. Kouluttaja/ryhmän vetäjä voi valita anooko kulukorvauksia vai ilmoittaako talkoopisteitä,
nämä on vaihtoehtoiset tavat ja samasta tilaisuudesta ei voi saada molempia.

LAJIKOHTAISET EROT:

PEKO
Peko-ryhmällä on näiden lisäksi omat sääntönsä (ohessa).

Koska Peko-toiminnassa tavoitteena on osallistua VAPEPA-toimintaan, ensin itsellisenä henkilönä lopulta
koiran kanssa, toimintaan ei voi osallistua ilman vahvaa sitoutumista. Eli peko-ryhmään kuuluvan tulee
asettaa oheiset tavoitteet itsellensä.

Häly-ryhmä toimii PEKO-ryhmän päätöksenteossa, ja sitä kautta otetaan mukaan tutustuvia ja/tai uusia
jäseniä ryhmään. Tutustuvia otetaan mukaan. Mutta mukaan tulevien on siis sitouduttava näihin sääntöihin
ja tavoitteisiin.
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LKK Peko-ryhmän säännöt (kirjattu 4.4.2015)

***Jokainen ryhmäläinen sitoutuu ryhmään liittyessään noudattamaan yhdessä päätettyjä sääntöjä
parhaansa mukaan***

Pelastuskoiraryhmän päätavoite on kouluttaa hälykelpoisia koirakoita ja ylläpitää toimivaa Vapepan
LKK-PEKO:n hälytysryhmää. Koiranohjaaja sitoutuu pelastuskoiraryhmään liittyessään suorittamaan kahden
vuoden sisällä liittymisestään ohjaajan hälykelpoisuuteen vaadittavat kurssit ja koulutukset ja toimimaan
hälyryhmässä myös ilman koiraa.

Jokaisen ryhmäläisen tavoitteena on oman ja muiden koirien kouluttaminen kohti yhteistä päämäärää. Tämä
tarkoittaa aktiivista osallistumista yhteisiin treeneihin, avun tarjoamista ja auttamista pyydettäessä,
osallistumista kokeiden, harjoituskokeiden ja erilaisten ”erikoisharjoitusten” järjestämiseen (vaikka ne eivät
olisi itselle ajankohtaisia juuri sillä hetkellä).

Jokainen myös sitoutuu toimimaan mahdollisimman hyvänä maalihenkilönä. Jos elämäntilanne muuttuu
eikä pääse treeneihin tai muuten osallistumaan ryhmän toimintaan aktiivisesti, voi asiasta tiedottamalla
esim. ryhmänjohtajalle tai muulle vastuuhenkilölle pitää paikkansa.

Hälyryhmään liittyessään henkilö toimii ensimmäisen vuoden ajan ns. hälyharjoittelijan statuksella. Hänellä
on kaikki samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin paitsi ei äänioikeutta hälyryhmän päätöksenteossa.
Hälyryhmään liittyessään henkilö sitoutuu hankkimaan omalla kustannuksellaan asianmukaiset varusteet,
mm. hälyrepun sisältöineen, säänmukaiset vaatteet, koiran varusteet, otsa- ja taskulamput. On myös
toivottavaa hankkia yhtenäinen hälyliivi.

Hälyryhmä on pelastuskoiraryhmän ”korkein päättävä elin”, joka päättää kaikista pekoryhmän jatkuvuuteen
liittyvistä asioista (kuitenkin kuullen muun ryhmän mielipidettä), sekä kaikista hälyryhmän toimintaan
liittyvistä asioista.

Ryhmän yleisissä äänestyksissä, jotka suoritetaan ryhmän suljetulla fb-sivulla, on miettimis- ja äänestysaikaa
yksi viikko. Päätökset tehdään annetun ajan sisällä vastanneiden kesken ja tehty päätös on pitävä.
Äänestyksiä voidaan suorittaa myös ryhmän yleisissä kokouksissa, jolloin jokaisella osallistujalla on yksi ääni.
Äänten mennessä tasan ratkaisee sen hetkisen vetäjänvastuun omaavan henkilön ääni.

Henkilö, joka osoittaa jatkuvaa ja pitkäaikaista epäaktiivisuutta jättäytymällä ilman selitystä pois treeneistä,
yleisestä keskustelusta ja tapahtumista, voidaan hälyryhmän päätöksellä erottaa pekoryhmästä. Henkilö,
joka toimii toistuvasti tai erittäin räikeästi pekoryhmän tai Lahden Käyttökoirien sääntöjen vastaisesti, tai
toimii eläinsuojelulain vastaisesti, voidaan hälyryhmän päätöksellä erottaa pekoryhmästä (ja hälyryhmästä).

Jos ryhmään kuuluva vahingossa sattuu kuulemaan etsintöihin, kadonneeseen henkilöön tms. liittyviä
yksityiskohtia, häntä sitoo sama vaitiolovelvollisuus kuin hälyryhmänkin jäseniä. Yhdistyksemme on Lahden
Käyttökoira ry, joten yhdistyksen talkoo- ym. velvoitteet koskevat myös meitä. Ryhmässä harjoittelevan
henkilön tulee olla LKK:n jäsen. Tutustumaan ja vierailemaan ovat tervetulleita myös ei-jäsenet.


