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AgiToko Dogs ry:n harrastustilojen säännöt

1. Ajo-ohje ja pysäköinti
1.1 Halli
AgiToko Dogs ry:n (ATD) vuokraama halli AgiTokola sijaitsee Helsingissä osoitteessa
Malminkartanonkuja 2. Helsingin keskustan suunnasta tultaessa käännytään Vihdintieltä (tie nro
120) oikealle ja pohjoisesta tultaessa käännytään Vihdintieltä vasemmalle Malminkartanontielle,
sen jälkeen oikealle Kartanonkaarelle ja sen jälkeen heti oikealle Malminkartanonkujalle. Auton saa
pysäköidä hallin oven puoleiselle seinustalle ja hallin taakse.

1.2 Kenttä
ATD:n vuokraama kenttä AgiTokomaa sijaitsee Helsingissä osoitteessa Ruosilankuja 14. Helsingin
keskustan suunnasta tultaessa käännytään Vihdintieltä (tie nro 120) oikealle ja pohjoisesta
tultaessa käännytään Vihdintieltä vasemmalle Ruosilantielle, sen jälkeen oikealle Ruosilankujalle.
AgiTokomaa sijaitsee Helsingin Agility Urheilijat ry:n (HAU) hallin takana. Auton saa pysäköidä
kentälle portin päätyyn ja HAU:n hallin pysäköintialueelle.

2. Hallin, kentän ja niiden ympäristön siisteys
Kentältä sekä hallin ja kentän ympäristöstä koirien jätökset on korjattava. On huolehdittava siitä,
että koirat eivät tee tarpeitaan halliin eivätkä merkkaa hallin sisäänkäyntiä, keinonurmea, esteitä tai
muuta hallissa tai kentällä olevaa esineistöä. Mahdollisen vahingon sattuessa, jokainen on
velvollinen itse siivoamaan jäljet ja pyyhkimään kohtaa tarkasti pesuaineella ja paperilla.
Makupaloja ei saa pudotella pitkin kenttää tai hallia.
Hallin keinonurmelle saa mennä vain kuivilla, puhtailla kengillä tai sukkasillaan. Halliin mentäessä
märkä ja/tai likainen koira on pyyhittävä pyyhkeellä tai hallista löytyvällä paperipyyhkeellä. Hallin
lattialle ei saa kaataa vettä. Hallissa koiraa saa juottaa vain alustalla.
Kentälle ja halliin ei saa jättää roskaa, eikä halliin saa jättää käytettyjä paperipyyhkeitä, koirien
makupaloja tai ruokaa, vettä vesikupissa tai muuta, joka voi houkutella rottia. Jokainen on
velvollinen viemään roskat jäteastiaan ja huolehtimaan siitä, että kenttä ja halli jäävät lähtiessä
siistiin kuntoon.
Tupakointi on kielletty hallissa, kentällä ja niiden välittömässä ympäristössä.

3. Koirien käsittely ja hallinta
Jokainen on itse vastuussa koirastaan ja huolehtii siitä, että yhteenottoja ei pääse syntymään.
Koira tulee pitää kytkettynä kentällä, hallissa ja niiden välittömässä ympäristössä aina muutoin kuin
suoritusvuorossa ollessaan.
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Kentälle tai halliin ei saa tuoda sairasta tai loistartunnan saanutta koiraa. Tarttuvista taudeista ja
loistartunnoista on välittömästi ilmoitettava hallitoimikunnalle osoitteeseen halli@agitokodogs.fi.
Juoksuiset nartut saavat olla kentällä ja hallissa vain suoritusvuoronsa aikana ja niillä on oltava
juoksuhousut jalassa treeneissä. Ryhmätreeneissä suoritusjärjestyksestä tulee sopia, jotta kaikilla
on treenirauha.

4. Esteiden, apuvälineiden ja harraste-esineistön käsittely ja kunnossapito
Esteitä tulee käsitellä huolellisesti ja varovasti. Putket tulee siirtää kantorimalla. A-este, puomi ja
keinu tulee siirtää kantaen tai esteisiin kuuluvilla pyörillä. Hallissa erikoisesteet (rengas, pussi),
apuvälineet (ohjurit, verkot, bumperit jne.) ja harraste-esineet (TOKO-tarvikkeet ja –esteet,
rally-tokokyltit ja –telineet, flyball-tarvikkeet, nosework-tarvikkeet jne.) tulee palauttaa niille
varatuille paikoille käytön jälkeen. Kentällä apuvälineet ja harraste-esineet tulee palauttaa konttiin.
Esteitä ei saa jättää hallissa varauloskäyntien eteen tai muuten vaarallisesti. Erityisesti on
huomattava, että
●
●
●
●

putkia ei saa jättää lyhyeksi kasattuina päät auki, jyrkille mutkille, levitettyinä ilman painoja
tai liian harvoilla painoilla tai niin, että vain toinen pää on suljettu,
A-estettä ja puomia ei saa jättää pyörille,
puomia ei saa jättää niin, että vain toinen ylös/alasmeno on paikallaan,
mitään estettä ei saa jättää niin, että koira voi suorittaessaan estettä törmätä seinään tai
toiseen esteeseen.

Hallissa merkityssä laatikossa olevat harraste-esineet ovat vain ATD:n harrastekurssien käytössä.
Vahingoittuneista esteistä ja muista hallin vioista tulee välittömästi ilmoittaa hallitoimikunnalle
osoitteeseen halli@agitokodogs.fi. Vahingoittunut este tulee siirtää sivuun ja mahdollisuuksien
mukaan merkitä varoituslapulla. ATD vastaa esteiden ja harraste-esineistön kunnossapidosta.

5. Vuorot, vastuuhenkilöt ja aikataulut
5.1 Yleistä
Jokainen on velvollinen noudattamaan varausaikataulua niin, että kaikki pääsevät aloittamaan
varaamaansa aikaan. Vuoron loppuun tulee varata riittävästi aikaa tavaroiden keräämiseen ja
poistumiseen.
Jokainen vuoro huolehtii itse treenin alussa esteiden ja harraste-esineiden järjestyksestä. Vuoron
päättyessä esteet saa jättää niin kuin ne ovat vuoron aikana olleet, mutta hallissa erikoisesteet ja
kentällä ja hallissa apuvälineet ja harraste-esineet on palautettava niille varatuille paikoille. Agilityn
estenumerot tulee kerätä yhteen numerojärjestyksessä ja palauttaa konttiin tai hallissa niille
merkitylle paikalle.
5.2 Vastuuhenkilöt
Jokaisella vuorolla tulee olla vastuuhenkilö. Vastuuhenkilönä toimii ryhmän kouluttaja,
vetovastuullinen tai vuokraajan nimeämä vastuuhenkilö. Hätätilanteessa vastuuhenkilö kerää
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ryhmän viralliselle kokoontumispaikalle, tarkistaa, että kaikki ovat turvassa ja raportoi tarvittaessa
hätäkeskukselle. Hallin virallinen kokoontumispaikka on pysäköintialueen portin luona. Kentän
virallinen kokoontumispaikka on kentän portin ulkopuolella HAU:n hallin päädyssä.

5.3 Hallivuorot
Hallivuorojen alkamisessa ja loppumisessa noudatetaan hallin seinällä olevan kellon aikaa. Halliin
saa tulla sisälle vasta kun oma vuoro alkaa ja hallista tulee poistua ripeästi vuoron päättyessä.
Hallissa ei saa olla ihmisiä tai koiria seuraavan vuoron alkaessa. Seuraavan vuoron vastuuhenkilö
saa tulla halliin ilman koiraa muutaman minuutin etuajassa valvomaan oman vuoronsa alkua.

5.4 Vapaavuorot
Sarja-, vapaa- ja kaverikortin haltijat sekä kouluttajapassin omaavat ATD:n jäsenet voivat varata
vapaavuoroja hallista ja kentältä. Vapaavuorot tulee varata ATD:n sähköisestä varauskalenterista.
Linkki varauskalenteriin löytyy ATD:n nettisivuilta www.agitokodogs.fi. Varaus on tehtävä
viimeistään 15 minuuttia ennen varattavan vuoron alkua. Jokaisella saa olla kerralla vain yksi
aktiivinen varaus kalenterissa. Varaus saa olla enintään 30 minuutin pituinen. Kaverikortin haltija
voi ottaa kaverin mukaan vuorolle ja sarja- ja vapaakortin haltijat sekä koulutuspassin omaavat
voivat ottaa kaverin mukaan vuorolle etukäteen maksettavasta lisämaksusta. Kortin haltijat ja
koulutuspassin omaavat voivat ottaa valmentajan mukaan vuorolle, mutta valmentajalla ei saa olla
koiraa mukanaan, ellei vuorosta ole maksettu kaverimaksua.
ATD:llä on oikeus ottaa käyttöönsä jo varattuja vapaavuoroja vuokrauksia tai omia
satunnaistarpeitaan varten.
Kohdissa 5.1, 5.2 ja 5.3 olevat säännöt koskevat myös vapaavuoroja.

5.5 Vuokravuorot
ATD voi vuokrata vuoroja hallista jäsenille ja ulkopuolisille vuokraajille. Vuoroja vuokrataan
ensisijaisesti koko kaudelle, mutta vapaita aikoja voidaan vuokrata myös yksittäisinä vuoroina.
Kohdissa 5.1, 5.2 ja 5.3 olevat säännöt koskevat myös vuokravuoroja ja nämä hallia koskevat
säännöt koskevat kokonaisuudessaan myös ulkopuolisia vuokraajia.

6. Avaimet
Kentän ja hallin avain luovutetaan ATD:n jäsenille ja hallin avain luovutetaan ulkopuolisille
vuokraajille. Avaimia ei luovuteta alle 18-vuotiaalle. Avainpantti tulee maksaa erillisen ohjeen
mukaan. Jos avain katoaa, on avaimen lunastanut velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi
hallitoimikunnalle osoitteeseen halli@agitokodogs.fi. Avain tulee palauttaa ATD:lle käyttöoikeuden
päättyessä. Avainpantti palautetaan avaimen palautuessa ATD:lle.
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7. WC-tilat
Hallin käyttäjillä on oikeus käyttää viereisen urheiluhallin WC-tilaa sen valmistuttua. ATD:lle tulee
oma takaovi WC-tiloihin ja ATD:n avain tulee toimimaan WC-tilan oveen. Kentän käyttäjillä on
oikeus käyttää HAU:n hallin WC-tilaa. HAU:n hallin avain säilytetään kentän kontissa.

8. Muuta
Alle 18-vuotiaat eivät saa harjoitella kentällä tai hallissa ilman täysi-ikäisen valvontaa.
Jokainen, joka lähtee hallista, niin että se jää tyhjäksi, on velvollinen tarkistamaan, että valot on
sammutettu ja ovi on lukossa. Jokainen, joka lähtee kentältä, niin että se jää tyhjäksi, on
velvollinen tarkistamaan, että portti on lukossa.
Hallin ulkoseiniin ei saa kiinnittää ilmoituksia tai mainoksia. Ne poistetaan välittömästi. Halliin
sisälle ei saa kiinnittää ilmoituksia tai mainoksia ilman hallitoimikunnan lupaa.

9. Seuraamukset sääntöjen rikkomisesta
Jos koira tekee tarpeitaan halliin tai merkkaa hallin sisäänkäyntiä, keinonurmea, esteitä, tai muuta
hallissa tai kentällä olevaa esineistöä koiran ohjaaja/omistaja on velvollinen suorittamaan sakon
hallista ja kentältä löytyvien ohjeiden mukaisesti.
Kouluttaja ja ryhmän vetovastuullinen voi erottaa koirakon harjoitusryhmästä mikäli koirakko
aiheuttaa haittaa tai häiriötä muille ihmisille, koirille tai esineistölle, tai toimii muuten hyvien tapojen
vastaisesti. Kouluttaja ja vetovastuullinen on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tällaisesta
tapahtumasta hallitukselle osoitteeseen hallitus@agitokodogs.fi ja hallitoimikunnalle osoitteeseen
halli@agitokodogs.fi.
ATD puuttuu kentän ja hallin sääntöjen rikkomiseen ja sääntöjen rikkomisesta seuraa sanktio, joka
voi olla huomautus, varoitus tai kentän taikka hallin käyttöoikeuden menetys. ATD ei palauta
maksuja, jotka koskevat vuoroja, jotka jäävät käyttämättä käyttöoikeuden menetyksen takia.

