
KAS AgilitySport Oy:n hinnasto 
 

VUOKRAUKSET 

 

Ulkohalli, Kuivasjärvi 

Yksittäiset tunnit Jäsenet  15 €/h Muut 20 €/h 

 

Kesäkenttä, Kuivasjärvi, käytössä lumettomana aikana 

Yksittäiset tunnit Jäsenet  15 €/h Muut 20 €/h 

 

 

KAUSIKORTIT  

Kausikortti (4kk) Jäsenet 80 € Muut 105 € Ohjaajakohtainen, oikeuttaa kaikkien 
tilojen käyttöön vapaavuoroilla 

 
Hinnat sisältävät alv:n. 
   
Kausikortteja on rajoitettu määrä. 
   
Vapaavuoroja ovat kaikki kalenterissa vapaana olevat ajat. Lisäksi kalenterissa voi olla erikseen 
merkittyjä vapaavuoroja (agility vapaavuoro, TOKO vapaavuoro, vapaavuoro jne.) Myös ne ovat 
kausikorttilaisten ja ohjatuissa ryhmissä olevien käytössä.   
   
Tiloja vuokrataan myös seuran ulkopuolisille. 
 
Jäsenhinnalla vuokratulla ajalla kaikkien harjoittelevien on oltava KAS ry:n jäseniä. 
 
Tiloja vuokrataan sellaisenaan. Kentällä voi olla agilityesteitä, sillä halleja käytetään myös agilityyn. 
   
Emme vuokraa tiloja match showta varten. 
   
KAS AgilitySport Oy pidättää oikeuden muutoksiin. 
 
 
HALLIVUOROJEN VUOKRAUS JA TIEDUSTELUT: 
kasagilitysport(at)oulunseudunkas.fi 
 
Vuokraustiedustelut mielellään vähintään 5 vrk ennen vuokrauksen ajankohtaa. Alle 2 vrk ennen 
vuokrauksen ajankohtaa tulleita vuokrauskyselyjä ei enää käsitellä, sillä vuokrausten pitää olla 
kalenterissa vähintään 1 vrk ennen aiottua ajankohtaa muiden hallinkäyttäjien vuoksi. 
Vuokraustiedusteluihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian kuitenkin viimeistään 2-3 vrk 
kuluessa. 
 
 



Oulun Seudun Kennel- ja Agilityseura KAS ry:n hinnasto 
 
KURSSIMAKSUT 

Kurssimaksu (4kk) Jäsenet 120 €  Ohjaajakohtainen, oikeuttaa yhteen 
kurssipaikkaan ja kaikkien tilojen 
käyttöön vapaavuoroilla 

2., 3. jne. 
kurssimaksu (4kk) 
samalla kaudella 

Jäsenet 80€  Ohjaajakohtainen, oikeuttaa 
kurssipaikkaan ja kaikkien tilojen 
käyttöön vapaavuoroilla 

 
 
Oulun Seudun Kennel- ja Agilityseura KAS ry pidättää oikeuden muutoksiin. 
 
 
 

Ohjeita hallin ja ulkokentän käyttäjille:  

 
Tarkemmat ”käyttöohjeet” löytyvät hallin ilmoitustauluilta.  
 
Halliavaimen hausta voi sopia avainvastaavan kanssa: kasagilitysport(at)oulunseudunkas.fi 
 
Kausikorttilaiset ja ohjatuissa ryhmissä olevat, muistattehan palauttaa halliavaimenne 
avainvastaavalle seuraavan harjoituskauden alkaessa. Muussa tapauksessa teille lähetetään 
automaattisesti lasku seuraavalta kaudelta.  
 
Kuivasjärven halli ja ulkokenttä sijaitsevat hevosurheilualueella. Noudata erityistä varovaisuutta, 
jos kohtaat tiellä tai hallin lähellä ratsukon. Ohita ratsukko mahdollisimman kaukaa. Jos ajat 
autolla, vältä kiihdytyksiä ja jarrutuksia ohittaessasi.  
 
Käsittelethän esteitä varoen. Esteitä ei saa raahata eikä pinota päällekkäin.  
   
Rikkinäisistä esteistä ilmoitukset: kasagilitysport(at)oulunseudunkas.fi. Merkitsethän rikkinäisen 
esteen ”rikki”-lapulla, ettei kukaan käytä estettä ennen sen korjaamista.  
   
Koirien jätökset siivotaan hallin pihalta ja lähialueilta. Jos vahinko sattuu hallissa, jäljet on 
siivottava huolellisesti hallilla olevilla siivousvälineillä. Likaiset siivouspaperit viedään 
ulkoroskikseen.  
   
Pidäthän kiinni aikataulusta. Kausikorttilaisia ja ryhmissä olevia koskee 15 minuutin sääntö. Jos 
hallille tulee useampia harjoittelijoita yhtä aikaa, yksi harjoittelija ei saa varata hallia 15 min. 
pidemmäksi ajaksi.  
 
Hallin vuokraajat ja ohjatuissa ryhmissä olevat, ettehän mene halliin etuajassa, vaan vasta 
vuokrauksenne/harjoitustenne alkaessa. Vuoron päätyttyä hallista pitää poistua ripeästi, että 
seuraavat tulijat pääsevät aloittamaan ajoissa. 


