
VARPS-AREENAN SÄÄNNÖT 9.10.2016 
 
Noudattamalla yhteisiä sääntöjä voimme pitää hallin meille kaikille mukavana 
paikkana harrastaa koiriemme kanssa. 
 
Harjoittelijan vastuu 

● Hallin käyttäjä on itse vastuussa itsestään, koirastaan sekä sen mahdollisesti 
muille käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista. Jokainen treenaa hallilla omalla 
vastuullaan. 

● Hallin käyttäjä sitoutuu noudattamaan hallin sääntöjä ja vastaa siitä, että tilat 
on luovutettaessa samassa tai siistimmässä kunnossa kuin 
vastaanotettaessa. 

● Hallin käyttäjä sitoutuu korvaamaan hallille tai esteille aiheuttamansa 
vahingot. 

● Halliin tulevien koirien tulee olla SKL:n määräysten mukaisesti rokotettuja. 
● Hallin käyttäjän tulee ilmoittaa vahingoista (toisten aiheuttamista tai omista) 

heti hallin yhteyshenkilölle. 
● Kulku kentille tapahtuu aina kentän oman ulko-oven kautta. Älä siis kulje 

sosiaalitilojen tai toisen kentän läpi. 
● Omia häkkejä saa säilyttää hallissa omalla vastuulla. Muistathan, että halliin 

jätetty häkki on myös muiden treenaajien käytettävissä. Merkitse häkkisi 
nimelläsi ja puhelinnumerolla. 

● Kokoontaitettuja häkkejä voi säilyttää sosiaalitilassa häkeille varatulla alueella. 
● Käytä häkissä aina omaa makuualustaa. Makuualustoja, peittoja ja 

juomakuppeja ei saa säilyttää hallissa hygieniasyistä. 
● Narttua, jolla on juoksuaika EI saa tuoda halliin edes juoksuhousuissa. Vain 

arvokisoihin valmistautuvat juoksunartut ovat lajitoimikunnan luvalla 
oikeutettuja treenaamaan juoksuhousut jalassa hallissa. 

● Halli on koirien treenipaikka, ei leikkikenttä. Älä siis anna koirien juosta 
temmeltämässä hallissa ilman valvontaa. 

 
Siisteys 

● Puhdista kenkäsi ja koirasi hiekasta, kurasta ja lumesta ennen halliin sisälle 
menoa, näin matto pysyy mahdollisimman hyvänä ja 
käyttökuntoisena/puhtaana. 

● On suositeltavaa pitää hallissa eri kenkiä kuin ulkona, näin matto säilyy 
puhtaampana. Nastalenkkarit / piikkarit ovat kielletty. 

● Halli ja sen ympäristö on pidettävä siistinä, siivoa siis roskasi. Koirien jätökset 
heitetään ulkona olevaan roska-astiaan. Koirien ei saa antaa pissata hallin 
seinustalle. 

● VarPS on savuton seura, tupakointi on kielletty hallissa ja piha-alueella. 



● Ulkoiluta koirasi kunnolla ennen harjoituksia ja tarvittaessa harjoitusten välillä, 
jotta halliin ei tulisi pissa- tai kakkavahinkoja. 

● Koiran jätökset on siivottava välittömästi, siihen tarkoitetuilla välineillä ja 
aineilla. Siivousvälineet löytyvät hallista. 

 
● HUOM! Hallissa on käytössä pissa-/kakkasakko 10 €. Sakko koskee kaikkia, 

myös pentuja. Vahingon sattuessa kirjaa vahinko pissavihkoon, joka löytyy 
hallin seinältä ja suorita sakkomaksu välittömästi. 
Sakko tulee maksaa VarPSin tilille tai käteisellä. Tilinumero: FI915500 3920 
0347 98, VIITE 1148. Toimita maksukuitti tai käteismaksu nimetyssä 
kirjekuoressa rahastonhoitajan postilaatikkoon, joka sijaitsee hallissa. 
 

● Kerää hallin lattialle pudonneet makupalat pois. Myöskään vesikuppeja ei 
jätetä hallin lattialle vaan ne tyhjennetään. 

● Huolehdithan likaiset astiat astianpesukoneeseen ja keittiön siistiksi. 
 
 Ohjeita treeneihin 

● Esteitä ei saa raahata, sillä rikot tekonurmen. Jos et pysty nostamaan, älä 
siirrä! 

● Esteet siirretään hallin kiinteille seinille, ei keskiosan aidan viereen, ja 
mahdollisuuksien mukaan niille osoitetuille paikoille. 

● Hallissa koiran tulee olla aina ohjaajansa hallinnassa. Pidä koirasi kytkettynä, 
mikäli et ole harjoitteluvuorossa. 

● Koiria ei saa tuoda halliin edellisen ryhmän/varaajan treeniajalla. 
● Annathan koulutus- ja suoritusrauhan hallissa treenaaville, pyri siis pitämään 

koirasi odotteluaikana hiljaisena. Hyvä vaihtoehto on pitää koira häkissä 
odottelemassa vuoroaan. 

● Hallin sosiaalitiloista vain keittiö ja WC-tilat ovat treenaajien käytettävissä. 
Koiria ei sosiaalitiloihin! 

● Treenien lomassa voi keitellä kahvit, mutta tuothan omat kahvit ja maidot. 
Seuran kahvit eivät ole treenaajien käytössä. 

 
Hallin vapaavuoro 

● Vapaavuorolla ovat oikeutettuja treenaamaan vain vuoroon oikeutetut ja 
maksun suorittaneet henkilöt. 

● Vapaavuoro on aina puolikkaalle kentälle. 
● Vapaavuoron väärinkäytöksistä vastaa vapaavuoron haltija. Väärinkäytökset 

voivat johtaa treenikieltoon. 
 
Käytännön vinkkejä 



● Valokatkaisijat sijaitsevat vasemman kentän ulko-oven vieressä, 
sosiaalitilojen oven vieressä sekä sähkötaulussa. Muista lähtiessäsi 
sammuttaa kaikki valot. 

● Viimeinen treenaaja huolehtii, että kaikki hallin ovet ovat lukossa. 
● Älä avaa nosto-ovia! 
● Ensiaputarvikkeet löytyvät keittiöstä. 
● Ilmoita havaitsemistasi ongelmista hallivastaavalle sekä rikkonaisista esteistä 

kalustovastaavalle sähköpostilla tai puhelimella. Yhteystiedot löytyvät 
ilmoitustaululta. 

 
Sääntörikkomuksista seuraa käyttökielto! 
 
Huom! Hallilla on käytössä sisä- ja ulkotiloissa tallentava kameravalvonta 
turvallisuuden sekä väärinkäytösten välttämisen vuoksi. 


