
Järjestyssäännöt 

 

Järjestyssääntöjen tarkoitus 

Järjestyssäännöt on tarkoitettu Myrskylän pelastuskoirat ry:n toiminnassa mukana oleville jäsenille sekä 

vierailijoille.  

Järjestyssäännöt on laadittu yhteistyössä Myrskylän pelastuskoirat ry:n hallituksen sekä jäsenistön kanssa ja 

ne osaltaan täydentävät yhdistyksen sääntöjä. 

Järjestyssäännöt ovat voimassa Myrskylän pelastuskoirat ry:n kaikissa tapahtumissa, koulutuksissa sekä 

harjoitustilanteissa.  

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata kaikille turvallinen ja viihtyisä koiraharrastusmahdollisuus sekä 

kouluttajille työrauha.  

Kouluttajien tulee kaikissa toimissaan omalla esimerkillään ja käytöksellään vahvistaa järjestyssääntöjen 

mahdollistumista. Toimintaan osallistuvilta harrastajilta edellytetään asianmukaista käyttäytymistä ja 

kouluttajan ohjeiden noudattamista.  

Kaikille Myrskylän pelastuskoirat ry:n jäsenille selvitetään näiden järjestyssääntöjen sisältö yhdistyksen 

kokouksen ottaessa järjestyssäännön käyttöön. Tämän jälkeen järjestyssääntö ja sen merkitys selvitetään 

kaikille uusille jäsenille osana perehdyttämistä yhdistyksen toimintaan. 

 

Järjestyssäännöt 

1 § 

Myrskylän pelastuskoirat ry:n kaikessa toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä 

Myrskylän pelastuskoirat ry:n sääntöjä. Toimintaan osallistuvien tulee noudattaa Myrskylän pelastuskoirat 

ry:n järjestyssääntöjä sekä kouluttajien antamia harjoituksiin, turvallisuuteen ja käyttäytymiseen liittyviä 

ohjeita. 

2§ 

Kaikkien Myrskylän pelastuskoirat ry:n jäsenten tulee toimia siten, että jokaisella yhdistyksemme jäsenellä 

on työrauha. Kaikkien tulee käyttäytyä siten, etteivät he toiminnallaan loukkaa toisten arvoja tai ihmisarvoa 

tai toimi muutoin lakien tai hyvien tapojen vastaisesti.  

3 § 

Kaikkien yhdistyksessä ja sen eri toimielimissä ja harrastusryhmissä toimivien tulee noudattaa hyväksyttyjä 

työjärjestyksiä, harjoitussuunnitelmia ja aikatauluja. 

4 § 

Jäsenellä on velvollisuus osallistua oman koulutus/harjoitussuunnitelmansa sekä tavoitteidensa 

suunnitteluun.  

5 § 

Myrskylän pelastuskoirat ry:n sekä muiden toimintaan osallistuvien omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti, 

ja ilmoitettava niissä mahdollisesti havaitsemansa viat ja puutteet harjoituksen tai ryhmän vastuuhenkilölle.  



Jos omaisuuden rikkoutuminen tai menettäminen aiheutuu huolimattomuuden, törkeän käsittelyn, 

luvattoman käyttöönoton tai jonkin muun vastaavan syyn takia, on aiheuttaja korvausvelvollinen 

vahingonkorvauslain mukaisesti.  Rikostapauksissa menetellään rikoslain edellyttämällä tavalla.  

6 § 

Harjoituksissa ja tapahtumissa henkilön käyttöön annetut välineet tulee palauttaa harjoituksen jälkeen, ja 

maastosta huolehditaan sinne mahdollisesti jääneet merkit ja muut esineet pois. Merkkeinä käytetään 

ainoastaan puupyykkipoikiin kiinnitettyä kuitunauhaa. 

7 § 

Myrskylän pelastuskoirat ry:n toimintaan ja tapahtumiin osallistuvien on noudatettava tarpeellista siisteyttä 

ja huomioitava harjoitusten mahdolliset haitat muille samalla alueella oleskeleville paikalliset luvat ja 

määräykset huomioon ottaen. 

Roskaaminen on tapahtumissamme kielletty. Tupakoitsijoiden tulee huolehtia, ettei maastoon jää 

tupakantumppeja. Sisätiloissa harjoitellessamme noudatamme tilanhaltijan ohjeita siisteydestä sekä koiran 

jätösten korjaamisesta sekä jätösten aiheuttamien kustannusten korvaamisesta. Jäsenet vastaavat näistä 

kustannuksista henkilökohtaisesti.   

8 §   

Jokainen Myrskylän pelastuskoirat ry:n harjoitus- ja koulutustilaisuuteen tai Vapepan hälytystehtäviin 

osallistuva on velvollinen arvioimaan oman fyysisen ja psyykkisen terveydentilansa ja toimintakykynsä 

ennen tapahtumaan osallistumista.  Esimerkiksi etsintätehtävät ovat rankkoja niin henkisesti kuin 

fyysisestikin.  

9 § 

Tapaturman tai muun onnettomuuden sattuessa on jokainen paikalla oleva henkilö velvollinen toimimaan 

hengen ja omaisuuden pelastamiseksi parhaan kykynsä mukaan, sekä hälyttämään tarvittavaa lisäapua 

paikalle. 

Jokaisen tulee tutustua Myrskylän pelastuskoirat ry:n järjestämien tapahtumien pelastussuunnitelmiin, sillä 

tarkkuudella, että osaa toimia eri vaaratilanteissa paikan ja tilanteen vaatimalla tavalla. 

10 § 

Myrskylän pelastuskoirat ry ei vastaa tapahtuma- tai harjoitusalueelle jätetystä ulkopuolisesta 

omaisuudesta. 

11 § 

Yhdistyksen välineiden ulkopuoliset käyttäjät / vuokraajat, sopivat niiden käytöstä yhdistyksen edustajan 

kanssa, sekä vastaavat käytössään olevista laitteista sekä niiden mahdollisesta huollosta.  

12 § 

Kouluttaja/tilaisuuden vastuuhenkilö voi antaa Myrskylän pelastuskoirat ry:n jäsenelle suullisen 

huomautuksen, jos 

1) häiritsee opetus- tai koulutustilannetta; 

2) käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti; 



3) menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo yhdistyksen sääntöjä; 

Kouluttaja on velvollinen tiedottamaan tilanteesta Myrskylän pelastuskoirat ry:n hallitusta. 

 

13 §  

Jos jäsen jatkaa epäasiallista käyttäytymistä, hallitus voi päätöksellään antaa hänelle kirjallisen varoituksen. 

Jos epäasiallinen käytös tästäkin huolimatta jatkuu, jäsen voidaan sulkea pois yhdistyksen toiminnasta 3-

6kk määräajaksi hallituksen päätöksellä.  Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jatkuu edellä mainituista 

toimista huolimatta, hänet voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä.  

 

14 §  

Koulutus- tai harjoitustilannetta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai 

terveyttä vaarantava jäsen tai vierailija voidaan määrätä poistumaan Myrskylän pelastuskoirat ry:n 

järjestämästä tilaisuudesta. 

 

 

Tämän järjestysäännön on vahvistanut Myrskylän pelastuskoirat ry:n kokous 2.9.2017 

 

 

_____________________________ 

Suvi Pöllänen, pj 

 


