
5/2019 Ostyn harjoittelutilojen ohjeet ja yleiset säännöt                  

 
TURVALLISUUS 

 Hätätilanteen sattuessa odotustilan ilmoitustaululta löytyy toimintaohjeet ja 
koulutushallin osoitetiedot.  

 Jauhesammuttimia on jokaisessa hallin tilassa  

 Ensiaputarvikkeet löytyvä nätöpuolen seinällä sammuttimen päältä  

 Tupakointi ja avotulenteko on kielletty hallissa sekä ulkoalueella.  

 Tilojen kulkuovi pidetään lukittuna koko vuoron ajan. pl. koirien 
ulkoiluttamisen aikana. 

 Tilojen kulkuovi tulee avata soittamalla hyväksytystä numerosta oven 
puhelinliittymään. Vaikka se olisi jostakin syystä avoinna. Tällöin tulija 
kirjautuu oikein kulunvalvontaan.  
 

VASTUUT 

 Hallissa saa harjoitella vain käyttöoikeuden lunastaneet henkilöt. Käyttöoikeus 
on henkilökohtainen. Jos väärinkäytöksiä havaitaan, käyttöoikeus poistetaan 
välittömästi 

 Hallin käyttäjä sitoutuu noudattamaan hallin sääntöjä ja vastaa siitä, että 
myös muut käyttäjän vuorolla kävijät noudattavat niitä. 

 Hallin käyttäjä sitoutuu korvaamaan hallille, esteille ja muulle irtaimistolle 
aiheuttamansa vahingot 

 Hallin käyttäjä on itse vastuussa itsestään ja koirastaan sekä sen mahdollisesti 
muille aiheuttamista vahingoista 

 Hallissa harjoittelevien sekä tapahtumiin ja koulutuksiin osallistuvien koirien 
on oltava Suomen Kennelliiton määräysten mukaan rokotettuja 

 Hallissa tulee noudattaa hyvän käytöksen ja kouluttamisen periaatteita. Mikäli 

väärinkäytöksiä ilmenee, niistä tulee huomauttaa välittömästi ja tarvittaessa 

ilmoittaa vastuutaholle. Kiireelliset ilmoitukset eläinten huonosta kohtelusta 

tehdään aina suoraan joko poliisille ja/tai kunnaneläinlääkärille 

(eläinlääkäripäivystys puh. 0600 393 960) 

 



SIISTEYS 

 Tupakointi on kielletty hallissa ja koko piha-alueella 

 Roska-astioita löytyy sekä hallin sisältä että ulkopuolelta. 

 Koirien jätökset on siivottava välittömästi siihen tarkoitetuilla välineillä ja 
aineilla, jotka löytyvät hallista  

 SIIVOAMATTOMASTA PISSA/KAKKAVAHINGOSTA AIHEUTUNEET NURMEN 
PUHDISTUSKUSTANNUKSET VELOITETAAN TILAN VUOKRAAJALTA 
TOTEUTUNEEN MUKAISESTI!!! 

 Vahingon sattuessa ALUE ON SIIVOTTAVA ohjeiden mukaisesti 
 

Siivoa alue pyyhepaperilla (tarvittaessa käytä pesuaineliuosta) ja 
suihkuta lopuksi siivotun alueen päälle hallissa olevaa hajunpoistoliuosta.  

 
Sakkomaksu on 10€, suorita maksu tilille:  
OSTY RY  FI57 8000 1279 2655 17 
 
Vie siivouksesta syntyneet jätteet ULKOROSKIKSEEN. 

 

MUITA OHJEITA 

 Juoksuiset nartut saavat harjoitella hallissa juoksusuoja päällä. Suoja täytyy 
laittaa päälle jo ennen halliin tuloa. 

 Koiran tulee olla aina ohjaajansa hallinnassa. Pidä koirasi kytkettynä, mikäli 
et ole harjoitteluvuorossa. 

 Hallissa on koirille häkkejä ja oman häkin saa tuoda mukana   

 Käytä hallissa olevia esteitä, niin kuin ne on tarkoitettu käytettäväksi.  

 Esteiden päällä istuminen/kiipeily on ehdottomasti kielletty! 

 Älä raahaa nurmea pitkin esteitä, ne on siirrettävä kantaen. 

 Älä anna koirien rapata nurmea  
 
 
 

 


