
Ohjeita hallin käyttöön ja säännöt 

• Omalla käytöksellämme ja sääntöjä noudattamalla pidämme hallin 
miellyttävänä paikkana harrastaa koiramme kanssa. 
Jokainen käyttää hallia ja liikkuu koiran kanssa hallin ympäristössä 
omalla vastuullaan. Talvella pihalla on liukkaita kohtia lumen alla. 

Muistakaa noudattaa korona-ohjeita, pidämme huolta kaikkien turvallisuudesta. 
Älä tule itse sairaana treeneihin! 

• Hallin varauksessa ryhmät ovat etusijalla. 
• Halliin tulevien koirien tulee olla SKL:n määräysten mukaisesti rokotettuja. 
• Vihaisesti käyttäytyvää koiraa ei saa tuoda halliin. 
• Hallia käytetään vain harjoiteluun. Ei koirien hoitoon ym. 
• Ethän tuo sairasta tai oireileva koiraa halliin. 
• Pissa / kakka / muu sotku – maksu 20 € 
• Juoksuiset nartut harjoittelevat viimeisenä housut jalassa ja odottavat 

vuoroaan autossa. Hallissa ollaan vain treenien ajan.  

 

Harjoittelijan vastuu 

• Noudatamme sovittuja aikatauluja. 
• Varattava aika on 1 tunti kerrallaan. 
• Varatessasi vuoron, sitoudut noudattamaan hallin sääntöjä ja vastaamaan 

niistä. 
• Pidäthän hallin siistinä laita käyttämäsi tavarat paikoilleen. 
• Vuoron varattuasi olet itse vastuussa omasta koirastasi ja itsestäsi. 
• Ulko-ovet lukitaan käytön päätyttyä. Viimeinen lähtijä tarkistaa, että valot on 

sammutettu ja ovet lukittu ja hälytys laitettu päälle. Portti lukitaan joka kerta. 
Halli on tarkoitettu HPSK ry:n jäsenille ja vain hallin varanneille eli älä tuo 
ulkopuolisia halliin harjoittelemaan ilman lupaa.  

• Annetaan kaikille (ohjatut harjoitukset) harjoittelu rauha. Pidä huolta, että 
koirasi ei häiritse muita harjoittelijoita, etkä itse. Pyritään pitämään 
harjoittelutila hiljaisena haukkumiselta ym. häiriöstä. 

• Jos koirasi häiritsee muita, vie se autoon odottamaan omaa vuoroaan tai ulos. 



Siisteys 

• Alueella on hyvä maasto ulkoiluttaa koiria ennen halliin tuloa.  
• Kurakeleillä ota mukaasi pyyhe ja huolehdi, että koirasi tassut ovat puhtaat 

matolle mentäessä. Myös lumi pitää ottaa tassuista pois, että matto pysyisi 
kuivana.  

• Harjoitusalueella on käytettävä sisäjalkineita. 
• Ulkona oleva jäteastia on HPSK:n jätteille. Halli ja sen ympäristö on pidettävä 

siistinä, siivoa roskasi ja koirien jätökset roskikseen. 
• Pidä huoli, ettei koirasi pissaa sisälle. 

Älä anna pissata myöskään hallin ulkoseiniin, roska-astioiden kylkiin jne. 
Koskee myös muita alueella olevia rakennusten seiniä sisä- ja ulkopuolella. 

• Jätökset on siivottava heti matosta. Siivous tavarat löytyvät hallista. Hallin 
jätesakko on 20 €.  

• Hallin varaaja tai vastuu henkilö on velvollinen ilmoittamaan sotkusta 
rahastonhoitajalle, että tiedetään, onko vahinko maksettu. 

 

Yleistä 

Jos hallissa on koiria harjoittelemassa, odota omaa vuoroasi hallin 
ulkopuolella. Pidä koirasi kytkettynä piha-alueella. Alueella liikkuu muitakin.  
 
Tupakointi on kielletty hallissa ja sen seinustalla.  
 
Sääntörikkomuksista seuraa käyttökielto! 
 
Muutokset mahdollisia. 
 
 


