
 
 
Suomen Dobermannyhdistys ry eettiset ohjeet  
julkaistu kevätkokouksessa 10.4.2021 
 
SDY ry:n jäsenten, toimikuntien ja ala-osastojen tulee kaikessa toiminnassaan 
noudattaa lainsäädäntöä, Suomen Kennelliiton, Palveluskoiraliiton sekä yhdistyksen 
sääntöjä ja eettisiä ohjeita. 
 
Yhdistyksen tarkoitus 
Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta kenneltyöhön 
ja varsinkin dobermannrotuun, sekä edistää rodun jalostusta ja ohjata jäseniään 
oikein hoitamaan, kasvattamaan ja kouluttamaan koiriaan. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokeita, kilpailuja, näyttelyjä, 
kursseja, koulutustilaisuuksia, leirejä ja neuvottelutilaisuuksia ymv.  
 
SDY on valtakunnallinen dobermannien rotujärjestö, jonka tehtävät on Suomen 
Kennelliitto rotujärjestön ohjesäännössään määrännyt. 
 
Yhdistyksen tapahtumat 

- Tapahtumissa noudatetaan lainsäädäntöä, yhdistyksen sääntöjä ja ohjeita. 
Tapahtumissa ei arvioida typistettyjä koiria. 

- Tapahtumissa on kaikki epäasiallinen koiran kohtelu kielletty. 
- Tapahtumissa pyritään joka osa-alueella positiivisesti vahvistavaan rodun 

kanssa harrastamiseen. 
 
Jäsenenä yhdistyksessä 

- Huomioi kaikessa toiminnassa lainsäädäntö sekä yhdistyksen säännöt ja 
ohjeet. 

- Pyri omalla toiminnallasi lisäämään harrastajien keskinäistä positiivista 
yhteistyötä. 

- Ole muita ja yhdistystä kohtaan arvostava sekä kohtelee muita tasapuolisesti 
ja asiallisesti. 

- Käyttäydy toiset harrastajat arvostaen ja huomioiden niin kentällä, kehässä 
kuin niiden laidoilla. 

- Huolehdi omalta osaltasi asioiden oikeasta käsittelystä niiden laadun ja 
sisällön mukaisia väyliä käyttäen.  

- Ilmoita tapahtuman järjestäjälle, jos mielestäsi koiraa ei kohdella oikein. 
- Älä osallistu ihmisten maalittamiseen ja mustamaalaamiseen sosiaalisessa 

mediassa tai muuallakaan. 
 

 



Positiivinen ja kunnioittava koiran käsittely  
- Jäsenten tulee käsitellä koiria positiivisesti ja kunnioittavasti. 
- Koirien epäasiallinen kohtelu (sekä fyysinen että henkinen) on kiellettyä.  
- Koirien hyvinvoinnista ja terveydestä tulee huolehtia lakien, sääntöjen ja 

ohjeiden mukaisesti. 
- Koulutus tapahtuu positiivisia asioita vahvistamalla. Pyydä apua, jos oma 

osaamisesi ei riitä. 
- Koiria ei kouluteta toipilaina, puolikuntoisina tai sairaina, ja vaatimustaso 

asetetaan koiran fyysisen kehityksen ja saavutetun koulutustason mukaisesti. 
Suorituskyvyn parantaminen lääkkein tai muilla kielletyillä keinoilla ei ole 
sallittua.  

 
Koiran yhteiskuntakelpoisuus 

- Koirat tulee kasvattaa/kouluttaa yhteiskuntakelpoisiksi sekä totuttaa 
varhaisesta vaiheesta eri ympäristöihin. 

- Koiranpidosta ei saa aiheutua vaaraa koirille itselleen tai ympäristölle. 
 
 
SKL vastuullinen koiranomistaja 
 
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20001070 
 
 

https://www.kennelliitto.fi/koiran-omistaminen/vastuullinen-koiranomistaja
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20001070

