
AGILITY- JA TOKO-RYHMÄT, (KEVÄTKAUSI 11.1.-1.5.2016) 
 
 
llmoitathan Heidi Annalalle viimeistään 10.1., jos et ota agilityn ryhmäpaikkaasi vastaan: 
koulutusvastaava(at)oulunseudunkas.fi. TOKO-ryhmäpaikoista viestit/kyselyt Pamu Soroselle: 
tokovastaava(at)oulunseudunkas.fi 
 
Kurssimaksuun sisältyy hallien käyttöoikeus vapaavuoroilla. Halleilla voi harjoitella itsenäisesti, kun 
kalentereissa on "tyhjää" tai erikseen merkittyjä eri lajien vapaavuoroja (esim. "TOKO vapaavuoro", 
"vapaavuoro", "agility vapaavuoro"). Luethan hallien käyttösäännöt hallien ilmoitustaululta. Halliavaimen 
saat joko kouluttajasi kautta tai Elina Kedolta: harrastevastaava(at)oulunseudunkas.fi 
 
Kurssilaskut lähetetään sähköpostitse 11.1. alkavalla viikolla. Laskun voi maksaa kahdessa erässä: 1.2. ja 1.3. 
Jos et saa laskua, ota yhteyttä Pamu Soroseen: kasagilitysport(at)oulunseudunkas.fi 
 
Ota Pamuun yhteyttä ennen laskujen tekemistä, jos aiot maksaa kurssilaskusi Smartumeilla tai ePassilla. 
Smartumeilla ja ePassilla voi maksaa vain agilitykursseja ja kausikortteja. 
 
Jos haluat ryhmäpaikan kesäksi, talkoilethan kevään kisoissa ainakin yhden päivän ajan. Kevään 
talkoomahdollisuuksia: epäviralliset kisat, hallitalkoot, pääsiäisviikonlopun agilitykisat yms. 
 
 

KAS:N TILOISSA HARJOITTELEVAT: 
 
- Luethan hallien ja kentän ”käyttösäännöt”, jos aiot käydä kevään aikana harjoittelemassa KAS:n tiloissa 
itsenäisesti. 
 
- Kuivasjärven halli ja kesäkenttä (os. Ratsastuskentäntie 3) sijaitsevat hevosurheilualueella. Älä anna koirasi 
haukkua hevosia ja autoillessasi ohita hevoset hiljaista vauhtia ajaen mahdollisimman kaukaa. 
 
- Huom. Taskilan hallin maanantai-illan ja tiistaipäivän omatoimiharkkaajat, kerätkää esteet pois kentältä 
harjoitustenne jälkeen, että kenttä on tyhjänä illan vuokraajan aloittaessa tiistaina klo 17. 
 
- Vältä koiran haukuttamista. Agilityrataa tehdessään koira saa haukkua. Muulloin koira pitää viedä autoon, 
jos se ei pysty odottamaan hiljaa. 
 
- Koiraa tulee käyttää 20-30 min. lämmittely- ja jäähdyttelylenkeillä agilityharjoitusten yhteydessä. 
 
- Jos et pääse harjoituksiin, ilmoita poissaolostasi kouluttajallesi. Kolme poissaoloa ilman ilmoitusta= 
ryhmäpaikka annetaan varasijalla olevalle. 
 
- Osallistu radan rakentamiseen ja purkamiseen. Jos agilityryhmän jälkeen on TOKO-ryhmä, kanna esteitä 
pois kentältä agilityvuoronne päättyessä. 
 
- Ota muissa ryhmissä harjoittelevat huomioon. Mene hallille vasta ryhmäsi vuoron alkaessa. Kun ryhmäsi 
harjoitukset päättyvät, pakkaa tavarasi ripeästi ja poistu hallista, että seuraavat pääsevät aloittamaan 
ajoissa. 
 
- Noudatathan yleistä siisteyttä. Ylimääräiset roskat ja matolle pudonneet makupalat kannattaa kerätä 
harjoitusten jälkeen pois. 
 



- Taskilan hallin (Suolamännyntie 15) tai Kuivasjärven hallin pihalle tai portinpieleen koiria ei saa pissattaa. 
Jos koira tekee tarpeensa halliin tai merkkaa esteisiin, siivoa jäljet. Likaiset siivouspaperit sekä 
koirankakkapussit viedään aina ulkoroskikseen. 
 
- Taskilan parkkipaikalla autoja on syksyllä välillä pysäköity kolme peräkkäin= keskimmäinen auto on 
motissa. Jos parkkipaikka on täynnä, pysäköi autosi Suolamännyntien reunaan. 
 
 
Mukavaa harkkakevättä sinulle ja koirallesi! 
 
Terveisin, 
koulutustoimikunta 


