
KARJALAN PALVELUSKOIRAHARRASTAJIEN KENTTIEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

Sen lisäksi mitä lait ja asetukset määräävät on KPH kentille hyväksytty yleisen viihtyvyyden turvaamiseksi 
järjestyssäännöt. Kaikkien kenttien käyttäjien on huomioitava kenttien muut käyttäjät ja kenttien läheisyyden asukkaat, 
eikä kukaan saa tarpeettomasti häiritä toisten treenejä tai asukkaiden asumisviihtyvyyttä. Jokaisen kentän käyttäjän 
velvollisuutena on tutustua järjestyssääntöihin ja noudattaa niitä, sekä huolehtia että myös hänen kanssaan olevat 
vieraat noudattavat niitä. 

YHTEISET TILAT 

Kenttä on seuran jäsenten käytössä 08:00-22:00. 
Tarpeetonta melua on vältettävä. Erityisesti 21:00–
07:00 on vältettävä melua sekä muuta yörauhaa 
häiritsevää toimintaa. Tänä aikana esim. haukuttaminen 
ja starttipistoolin käyttö on ehdottomasti kielletty. 

Koppien ovet on pidättävä lukittuna kun kentältä 
poistutaan hetkeksikin.  

Kopissa on sähköt päällä läpi vuoden, joten kunkin 
käyttäjän tulee huolehtia valojen ja kahvinkeittimien 
sammuttamisesta lähtiessään. Viileään vuodenaikaan 
toimiston ovi on pidettävä suljettuna sähkölämmityksen 
vuoksi. 

Yhteisissä tiloissa on noudatettava siisteyttä ja jokaisen 
on siivottava jälkensä esim. kahvinkeiton jälkeen. 

VALAISTUS 

Valaistusta käytetään vain silloin kun se on treenien 
kannalta tarpeellista. Valaistus on jaettu kolmeen eri 
ryhmään, joten sytythän valot vain sille kentälle, jolla 
valaistusta tarvitset. Valokaapin avain tulee säilyttää 
omalla paikallaan. 

ULKOALUEET 

Ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä eikä 
pihan istutuksia, nurmikkoa, pihakalusteita tai 
leikkivälineitä saa vahingoittaa. 

Tupakointi on sallittu vain siihen varatussa paikassa. 
Tupakantumpit on kerättävä niille varattuihin astioihin. 

JÄTEHUOLTO 

Talousjätteet tulee pussittaa ja viedä jäteasiaan. Lisäksi 
on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta.  
Lisäkulut, jotka seuralle aiheutuvat jätemääräysten 
rikkomisesta, veloitetaan kulut aiheuttaneelta jäseneltä. 

PYSÄKÖINTI 

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla 
paikoilla. Ensisijaisesti autot tulee jättää metsäparkkiin 
ja huolehtia etteivät autossa vuoroaan odottavat koirat 
aiheuta tarpeetonta häiriötä. 

KOIRAT 

Koirat tulee olla kytkettynä treenien ulkopuolisen ajan. 
Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä muille treenaajille tai 
alueella ulkoilijoille. 

Koirat on vietävä tarpeilleen kenttä-alueen ulkopuolelle.  
Kenttäalueelta jätökset on kerättävä pussiin ja vietävä 
jäteasiaan. 

ILMOITUSVELVOLLISUUS 

Kentällä tai toimistossa havaituista vioista on viipymättä 
ilmoitettava seuran puheenjohtajalle! Jäsenten 
toivotaan ilmoittavan myös havaitusta ilkivallasta tai 
järjestyssääntöjen rikkomisesta sekä käytön aikana 
ilmenneistä puutteista, kuten kahvi, kahvivedet, bensa, 
wc-paperi, tms. 


