
 

 

 

 

HALLIN KÄYTTÖOHJEET   Tottis Studio HuiKee oy 

 

HALLIN OHJEET 

Hallia varatessa 

• Hallin varaaja sitoutuu noudattamaan hallin sääntöjä ja vastaa siitä, että tilat ja välineet 

ovat luovutettaessa samassa kunnossa kuin vastaanotettaessa.  

• Varauskalenterin kautta tehdyillä irtovuoroilla ei ole peruutusoikeutta. Koiran tai ohjaajan 
sairastapauksissa vuoro voidaan vaihtaa korvaavaan vuoroon, mikäli peruutus tehdään 48 
tuntia ennen varausta sähköpostitse tottisstudiohuikee@gmail.com 

• Vuoroa varatessasi sitoudut noudattamaan hallin sääntöjä ja hyväksyt varausehdot. 
Vastaat myös siitä, että kaikki kyseisellä vuorolla harjoittelevat koirakot noudattavat hallin 
sääntöjä ja kaikki vahingot hallille ja sen kalustolle ilmoitetaan ja korvataan. 

• Varauksen tekijän tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Tutustuthan 
myös rekisteriselosteeseemme. 

• Sisäänpääsy halliin tapahtuu varauksen teon yhteydessä saadulla koodilla, jota ei saa 
luovuttaa muille. 

• Hallin käyttäjä on itse vastuussa koirastaan ja itsestään sekä sitoutuu korvaamaan itsensä 

tai koiransa aiheuttamat vahingot hallille, sen kalustolle tai keinonurmelle. Lisäksi hallin 

käyttäjä on vastuussa koirastaan ja huolehtii, että se on hallinnassa kaikissa 

tilanteissa. Tottis Studio HuiKee Oy ei vastaa hallin käyttäjän koiran/koirien aiheuttamasta 

vahingosta hallissa tai sen ulkopuolella oleville koirille tai ihmisille. 

• Kaikki harjoittelu tapahtuu omalla vastuulla. Hallin käyttäjän vastuulla on huolehtia itsensä 

ja koiransa vakuutusturvasta. Tottis Studio HuiKee Oy ei ole vastuussa koiralle tai koiran 

haltijalle mahdollisesti tapahtuvista loukkaantumisista hallikiinteistön sisä- tai ulkopuolella. 

Tottis Studio HuiKee Oy ei ole vastuussa käyttäjille sattuneista vahingoista tai käyttäjien 

omaisuudesta. 

 

Halliin meno 



• Halliin kuljetaan sisään ja ulos VAIN KOODILUKOLLISESTA ovesta, josta pääset halliin 

sisäänkin. Hallin nosto-ovessa olevaa ovea ei saa käyttää ilman lupaa. 

• Hallin varauksen yhteydessä olet saanut hallin sähköiseen lukkoon koodin joko 

sähköpostitse suoraan varauksen yhteydessä vahvistusviestinä tai yrityksen sähköpostitse 

laittaman koodin. Pidä koodi tallessa, sillä tarvitset sitä halliin päästäksesi. Hallin koodi on 

varauskohtainen. HuiKee avaimen haltijoiden kulkukoodit ovat henkilökohtaiset, ethän 

luovuta koodia muille. 

• Hallin edustalta löytyy parkkitilaa noin kymmenelle autolle. Parkkeeraa autosi järkevästi, 

että kaikille hallin käyttäjille riittää parkkitilaa. Ethän tuki kulkuväyliä tai parkkeeraa 

viereisten yritysten pihoihin. Kulku hallin oikeassa päädyssä nurkan takana olevan nosto-

oven luokse tulee olla esteetön. 

 

• Koirat ulkoilutetaan hyvin ennen halliin menoa kiinteistön tontin ulkopuolella sekä 

kerätään kaikki jätökset hallin edustalta löytyvään roska-astiaan.  

• Myymälään kulku on hallin edustalta löytyvästä nosto-ovesta ja treenihallin puolelle pääset 

hallin oikealta puolelta löytyvästä punaisesta ovesta, jossa on kyltti Tottis Studio HuiKee 

oy.  Hallin nosto-ovessa olevan oven käyttö treeneissä on kielletty! 

• Halliin kuljetaan koodilukollisesta ovesta hallin oikealta sivulta, johon saamasi koodi 

laitetaan ja pääset halliin sisään. Koodilukko ottaa herkästi painallukset ja siitä kuuluu ääni 

jokaisesta rekisteröidystä painalluksesta. Huomioi tämä, mikäli lukko herjaa väärää koodia. 

Tällöin naputtele saamasi koodi uudelleen. Ovi pysyy auki 5s. 

• Sisälle päästyäsi hallin valot saa päälle hallin toisesta päästä nosto-oven molemmin puolin 

olevista katkaisimista. Mikäli nosto-oven edessä on sermit paikoillaan, avaa sermiseinän ovi 

ja löydät toisen valokatkaisimen myymälän oven vierestä nosto-oven toiselta puolelta. 

• Huomioithan myös sen, että tarvitset ovikoodin, mikäli käyt koiran kanssa ulkona ja haluat 

halliin sisään uudelleen. Saamasi koodi toimii koko varauksesi ajan. Ovea ei saa pitää 

kokonaan avoinna varauksien ajan! Hallissa on kesällä ilmalämpöpumppu viilentämässä 

hallia ja talvella lämmityspuhallin lämmittämässä ilmaa – joten ulko-ovien kokonaan auki 

pitäminen ei ole sallittua. Oven vieressä on pyyhe, jonka voi heittää oven päälle tai 

kynnyksen päälle, jolloin ovi ei mene lukkoon. Jos käytät pyyhettä, muista huolehtia ovi 

lukkoon kun poistut hallilta. 

 

Hallilla ja hallin siisteys 

• Kentällä käytetään vain sisäkenkiä tai sukkia. Ulkokengille on säilytystilaa kentän 

sisääntulon vieressä. Koirille löytyy kurapyyhkeitä oven lähettyviltä naulakosta 

roikkumasta. Pyyhi siis koirasikin tassut, mikäli se on hyvin kurainen ja märkä. 



• Hallilla saa treenata juoksuinen narttu vain juoksuhousut jalassa. Pidäthän housuja myös 

odottelun aikana koiran päällä. On toivottavaa, että juoksuinen narttu odottaa vuoroaan 

autossa tai omassa häkissä. Hallilla on vessan vieressä kaksi häkkiä, joita saa kaikki 

lainata. Siivoathan häkit aina käytön jälkeen ja pyyhit desinfioivalla pesuaineella pinnat. 

• Huolehdithan koirasi ulkoiluttamisesta ja tarpeiden teosta ennen halliin tuloa sekä 

harjoitusten välissä. Mikäli kaikesta huolimatta vahinko sattuu, siivoa välittömästi koirasi 

jätökset. Suihkuta suihkepulloista puhdistusainetta ja kuivaa paperilla. Käytä merkkailevalla 

koiralla varmuudeksi pöksyjä. Vie kakka- ja pissivahinko pussit suoraan ulkoa hallin 

edustalta löytyvään roska-astiaan! 

• Pissa-/kakka vahingoista peritään 10 euron sakko. Sakko maksetaan hallinoven 

suulla olevaan punaiseen laatikkoon käteisellä tai heti tilisiirtona. Pissisakkolaatikon 

vierestä löytyy tilisiirtolomakkeita, joista näet maksuohjeet. 

o Tilinro: FI82 4600 0011 0659 72 

o Käytä viitettä: 1038 

 

• Kerää kentälle mahdollisesti jääneet makupalat AINA pois! 

• Halli ja sen ympäristö on pidettävä siistinä. Kakkapusseja saa ilmaiseksi hallin sisältä oven 

suusta naulakosta. Siivoa roskasi ja koirien jätökset roskikseen hallista, hallin tontilta ja 

lähialuilta. Kakkapussit saa laittaa hallin ulkona olevaan jäteastiaan. ETHÄN ANNA KOIRASI 

TEHDÄ TARPEITA HALLIN YMPÄRISTÖÖN, SEINIIN TAI TAVAROIHIN, JOITA ON HALLIN 

KULKUVÄYLÄN MATKALLA! 

• Hallilta löydät laajan kattauksen eri lajien harrastusvälineitä. Kunnioitathan tätä 

mahdollisuutta käyttää Tottis Studio HuiKeen kaulustoa ja pidät välineistöstä hyvää 

huolta ja korjaat tarvikkeet omille paikoilleen treenin päätteeksi - koskee myös väliseiniä 

sekä esteitä. Ilmoitathan heti hallin henkilökunnalle, jos huomaat puutteita tai 

rikkoutuneita välineitä, joko puhelimitse tai sähköpostitse. 

• Hallilta löytyy kahvin- ja vedenkeitin, mikro sekä jääkaappi, joita voi hyödyntää vapaasti. 

Pesethän astiat ja kahvipannun käytön jälkeen, niin seuraavan on niitä mukavampi käyttää. 

 

Hallilta poistuminen 

• Treenin jälkeen laita käyttämäsi tavarat paikoilleen ja huolehdi niiden siisteydestä, niin 

seuraavakin ne löytää helposti ja halli on siisti seuraavillekkin treenaajille. Tarvikehyllyssä 

on myös desinfiointiainetta välineiden puhdistukseen. Desinfioi ja pese tarvittaessa kaikki 

välineet, jotka likaantuu! 

• Jos hallille ei jää muita, sammuta hallin kattovalot katkaisimista nosto-oven molemmin 

puolin. Ethän päästä ketään ulkopuolisia halliin vuorosi päätyttyä - vaan kaikki kulkevat 

halliin omalla koodillaan! 



• Varmista lähtiessäsi, että ovet tulevat lukkoon. Huolehdi, että ulko-ovi menee kunnolla 

kiinni. Jos oven väliin jää roskia ja likaa, ovi ei välttämättä mene kokonaan kiinni tai lukko 

alkaa piipittämään! Tässä tilanteessa puhdista ensin oviaukko roskista ja tarvittaessa ota 

yhteyttä Heidiin tai Maaritiin. 

 

Tervetuloa uudelleen! 
  


