
HALLIN KÄYTTÖEHDOT / SÄÄNNÖT  

Yhteisillä säännöillä, joita kaikki noudatamme, voimme pitää hallin meille kaikille miellyttävänä ja 

mukavana paikkana harrastaa. 

 

Jokainen käyttää hallia ja liikkuu koiran kanssa hallin ympäristössä omalla vastuullaan.  

 

Harjoittelijan vastuu 

Hallin käyttäjä sitoutuu noudattamaan hallin sääntöjä ja vastaa siitä, että tilat ovat siistimmässä 

kunnossa kuin vastaanotettaessa. 

Hallin käyttäjät huolehtivat siitä, että tilat/käytetyt välineet ovat käytön jälkeen moitteettomassa 

kunnossa omilla paikoillaan ja sitoutuvat korvaamaan hallille, tarvikkeille tai esteille 

aiheuttamansa vahingot. Halliin on merkitty välineille ja tarvikkeille omat paikat.  

Hallin käyttäjä on itse vastuussa omasta koirastaan ja itsestään. 

Hallin käyttäjät seuraavat sovittua aikataulua. Yksittäisen vapaavuoron max. pituus 1,5 h. 

Vapaavuoro on merkittävä yhdistyksen päivyriin ennen halliin menemistä sekä päivyriin on 

merkittävä kaikki samalla vapaavuorolla treenaavat henkilöt. Vapaavuoron aikana hallissa voi olla 

myös muita vapaavuoron varanneita treenaamassa. Vapaavuoron osalta sinulla voi olla päivyrissä 

kaksi varausta. (esim. varaus maanantaille ja tiistaille, keskiviikolle voit varata vuoron maanantaina 

käytetyn varauksen jälkeen.)    

Ulko-ovet lukitaan käytön päätyttyä (viimeinen lähtijä tarkistaa, että valot on sammutettu ja ovet 

lukittu). Mikäli ovet on jätetty illalla sulkematta, peritään viimeiseltä kalenterivarauksen tekijältä 

200 euron sakkomaksu. 

Halli on tarkoitettu vain hallin varanneille eli älä tuo ulkopuolisia halliin harjoittelemaan ilman 

lupaa. 

Halliin tulevien koirien tulee olla SKL:n määräysten mukaisesti rokotettuja. 

Ryhmätreenien aikana pyritään pitämään kiinni haukuton halli- periaatteesta. Tällöin koirat, jotka 

eivät osaa odottaa hiljaa omaa vuoroaan odottavat ulkona/autossa.  

 

Siisteys 

Puhdista kenkäsi ja koirasi hiekasta, kurasta ja lumesta ennen halliin menoa, näin halli pysyy 

mahdollisimman kuivana ja puhtaana. 

Hallissa nurmialueella käytetään ainoastaan sisäjalkineita/sukkia, jotta matto pysyy puhtaana. 



Halli ja sen ympäristö on pidettävä siistinä, siivoa roskasi ja koirien jätökset KSSK:n roskiksiin. 

Koirien jätökset aina ulkona olevaan jäteastiaan. Koirien ei saa antaa pissata myöskään hallin 

ulkoseiniin, roska-astioiden kylkiin jne. 

Ulkoiluta koirasi kunnolla ennen harjoituksia ja tarvittaessa harjoitusten välillä, jotta halliin ei tulisi 

pissa- tai kakkavahinkoja. 

Ulosteet on siivottava matosta välittömästi, siihen tarkoitetuilla välineillä ja aineilla.  

Hallin sotkusakko 20 €. Hallissa sattunut vahinko kirjataan ylös ”sotkusakko” – vihkoon. Vihko 

löytyy sisään tullessa oikealla olevasta hyllystä.  Ohjatuissa treeneissä kouluttaja on velvollinen 

huolehtimaan, että tieto sotkusta kirjataan hallilta löytyvään ”sotkusakko” vihkoon ylös. Maksu 

merkitään maksetuksi rahastonhoitajan toimesta. 

 

Ohjeita 

Käytä harjoitellessasi vain keinonurmelle soveltuvia kenkiä. Nastat eivät saa ylittää yli 5 mm ja 

metallipiikkien käyttö on kielletty. 

Esteitä ei saa raahata, se rikkoo tekonurmen. Jos et pysty nostamaan, älä siirrä estettä. Esteille ja 

tarvikkeille on määritetty omat paikat, huolehdi että tavarat ovat omilla paikoillaan myös treenin 

jälkeen.  

Odota omaa vuoroasi hallin ulkopuolella, mikäli hallissa on koiria harjoittelemassa ennen oman 

vuorosi alkua. 

Pidä koirasi kytkettynä, mikäli et ole harjoitteluvuorossa. 

Hallin seinäpintoihin ei saa kiinnittää mitään ilman lupaa. 

Viimeinen lähtijä tarkistaa, että kaikki ovet ovat lukitut ja sammuttaa kaikki valot. 

WC:n avain on ilmoitustaululla ja käyttäjä huolehtii sen palautuksesta samaan paikkaan 

välittömästi käytön jälkeen.  

Tupakointi kielletty hallissa ja sen seinustalla. Tupakointipaikka on merkitty erikseen.  

 

Sääntörikkomuksista seuraa käyttökielto! 

 

 

 

 

 


