
TILOJEN KÄYTTÖEHDOT 
 

Kotkan Koiraystäväin Seura ry:n halli 
 
 

Yleistä 
 

Seuran jäsenet voivat tehdä yksittäisiä varauksia KKS:n halliin, kun se on vapaa muusta 
käytöstä ja varauksista. Varaukset tehdään siihen tarkoitetulla varausjärjestelmällä, josta 
seuran lajivastaavilta saa lisätietoa. Myös jäsensihteeri (kks.jasensihteeri@gmail.com) 
neuvoo asiassa. Hallia on mahdollista myös vuokrata yksittäin esimerkiksi pienen seurueen 
ulkopuolista koulutusta varten. Siitä on erillinen hinnasto. Ota vuokrauksista yhteys 
kks.hallivuokraukset@gmail.com. 
 
Käyttäjä sitoutuu noudattamaan hallin sääntöjä varauksen/vuokrauksen tehdessään.   
 

Vastuut 
 

Hallin varaajan tai vuokraajan tulee olla täysi-ikäinen KKS:n jäsen. Hallin varaaja/vuokraaja eli 
sen käyttäjä on vastuussa hänen kanssaan varatulla ajalla saman aikaisesti harjoittelevien 
henkilöiden käytöksestä ja toiminnasta KKS:n tiloissa. Vastuuhenkilö huolehtii, että hallin 
sääntöjä noudatetaan. 
 

Hallin säännöt 
 

Käyttäjät liikkuvat ainoastaan sovitulla alueella. Käyttäjä seuraavat sovittuja aikatauluja. 
Käyttäjät huolehtivat siitä, että tilat ja käytetyt välineet ovat käytön jälkeen moitteettomassa 
kunnossa ja sitoutuvat korvaamaan hallille tai esteille aiheuttamansa vahingot. Käytetyt 
tarvikkeet palautetaan omille paikoilleen, valot sammutetaan ja ovet lukitaan, jos tilaan ei 
jää muita käyttäjiä. Vastaanotettua sähkölukon numerokoodia ei saa luovuttaa sivullisille. 
Hallin käyttäjä on itse vastuussa itsestään, koirastaan sekä sen mahdollisesti muille käyttäjille 
aiheuttamistaan vahingoista. Halliin tulevien koirien tulee olla SKL:n määräysten mukaisesti 
rokotettuja. Hallissa saavat harjoitella vain harjoitteluoikeuden hankkineet henkilöt ja 
harjoitteluoikeuden omaavan henkilön vieras erillisellä vierailijamaksulla. 
 

Siisteys 
 

Puhdista kenkäsi lumesta ennen halliin menoa. 
 
Puhdista oven/ovien edusta lumesta ennen halliin menoa. 
 
Halli ja sen ympäristö on pidettävä siistinä, siivoa siis roskasi ja laita ne roskille osoitettuun 
paikkaan. Ulkokentät, paikoitusalue sekä piha-alue eivät ole koirien tarpeiden tekemistä 
varten. Koirien jätökset laitetaan 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. Mikäli kaikista varotoimenpiteistä huolimatta 
käy vahinko, on koiran jätökset siivottava välittömästi siihen tarkoitetuilla välineillä ja 



aineilla, joita löytyy toimistosta. 
 

Juoksuiset nartut saavat treenata hallissa. Juoksuiset nartut saavat oleskella sisällä 
hallissa vain oman suoritusvuoronsa aikana ja hallissa ollessaan koirilla tulee olla 
juoksusuojat koko ajan, myös oman suoritusvuoronsa aikana. Juoksusuojat on puettava 
koirille hyvissä ajoin, eikä vasta hallin ovella. 
 

Ohjeita treeneihin 
 

Älä tuo koiraasi halliin ennen kuin edellinen ryhmä on poistunut. Itse voi tulla katselemaan 
muiden harjoituksia. Hallissa koiran tulee olla aina ohjaajansa hallinnassa. Pidä koirasi 
kytkettynä, mikäli et ole harjoitteluvuorossa. Tavoitteena on antaa koulutus- ja 
suoritusrauha. Hallissa vain kentillä treenaavat koirat saavat pitää meteliä. Mahdolliset 
kentän reunalla olevat muut koirat tulee pitää hiljaisina. Muilta ryhmäläisiltä on pyydettävä 
lupa, mikäli tuo jostakin syystä koiransa kentän reunalle toisen harjoitellessa. 
 
Jos tuot halliin omia tavaroitasi niin muista viedä ne myös pois. Mitään henkilökohtaisia 
tavaroita ei saa jättää hallille säilytykseen. 
 
Harjoitusvuorolle mennään oman kentän ovesta.  
 
Kun aloitat harjoitukset, sytytä valot vain sille puoliskolle missä treenaat. Kun olet 
lopettanut harjoituksen, eikä kentälle enää tule ketään, niin sammuta valot. 
 
Kahvio- ja toimistotiloihin saa viedä koiria kylmän sään aikana. Koiria ei saa jättää sinne 
kuitenkaan yksin muutoin kuin mahdolliseen omaan häkkiin, joka on myös korjattava pois 
oman vuoron päätyttyä. Koiran aiheuttamat jäljet, sotkut ja hiekat on siivottava pois. 
 
Rata 2 (ns. tokopuoli, metsänpuolimmainen) on tyhjennettävä esteistä esteettömän 
harjoittelun varmistamiseksi. Koukkujen kohdat ja peilin edusta pidetään tyhjänä. 
Kontaktiesteet tulee olla radalla 2 kuitenkin turvallisesti suoritettavissa. 
 
Kullakin kentällä on omat tarvikkeensa. Mikäli tarvitset harjoitukseesi sellaista estettä, 
mitä ei omalla kentälläsi ole, kysy lupa esteen lainaamiseen toisen kentän käyttäjiltä ja 
palauta este takaisin käytön jälkeen. 
 
Pyörillä siirrettävät esteet on aina säilytettävä pyörät ylös nostettuina. 
 
Mikäli madallat A-estettä, keinua tai puomia, palauta se normaalikorkeuteen 
harjoituksesi jälkeen. 
 
Esteitä säilytetään kentän laidalla siististi, siivekkeet pareittain, rimat niille varatuissa 
astioissa. 
 
Rikkoutuneista esteistä tulee välittömästi ilmoittaa ja rikkoontuneet esteet tulee merkitä 
rikkoutumisesta kertovalla lapulla. Mahdolliset numerokyltit kerätään pois. Väliaitojen 
siirtely ei ole sallittua, mikäli et ole vuokrannut molempia puolia yhtä aikaan. Mikäli olet 
käyttänyt useampaa kenttää, tulee väliaidat palauttaa takaisin alkuperäisille paikoilleen. 
 
Tupakointi on kielletty hallissa ja ulko-ovien läheisyydessä. Tupakointialue on merkitty 
erikseen. Tupakantumpit tulee laittaa niille varattuihin astioihin. 
 



 
Käytännön vinkkejä 
 

Autot paikoitetaan hallin pitkän sivun eteen ja metsän puoleiselle pitkälle sivustalle. 
Ensiaputarvikkeet löytyvät toimistotilasta. Siivoustarvikkeet löytyvät wc-tilasta 
 

Järjestyshäiriöt tai omaisuuteen kohdistuneet vahingot 
 

Kaikista järjestyshäiriöistä ja omaisuuteen kohdistuneista vahingoista on välittömästi 
joko ilmoitettava paikalla olevalle KKS koulutusohjaajalle tai laittamalla sähköpostia  
hallivastaavalle: kks.hallivastaava@gmail.com. Myös seuran jäsenille tarkoitetulle Facebook 
sivuille voi tehdä ilmoituksen, mikäli se on mahdollista. 
 
Käyttäjä on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot. Käyttöoikeus voidaan 
tarpeen vaatiessa peruuttaa. 
 
Esimerkkejä käyttäjän korvausvelvollisuudesta: 
- kun käytössä olevia laitteita ja materiaalia on käytetty väärin (ei kulumat) 
- kun kiinteistöä tai muuta omaisuutta on vahingoitettu 
 

Tilan käyttöoikeuden irtisanominen 
 

Tilan käyttöoikeus voidaan irtisanoa mikäli käyttäjä on rikkonut annettuja sääntöjä. 
 
 

Sääntörikkomuksista seuraa käyttökielto! 
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