
AGILITY ja TOKO-RYHMÄT, KEVÄTKAUSI 2018 (22.1. - 13.5.2018) 

 
Saadaksesi ryhmäpaikan sinun tulee olla Oulun Seudun Kennel - ja Agilityseura KAS ry:n jäsen.  

Jos nimesi on listalla ja et ole vielä jäsen, liity heti jäseneksi tai paikkasi luovutetaan seuraavalle! 

Jos et ota ryhmäpaikkaa vastaan, ilmoitathan asiasta 21.1. mennessä:  

TOKO-ryhmät: tokovastaava(at)oulunseudunkas.fi  

Agility-ryhmät: koulutusvastaava(at)oulunseudunkas.fi 

 

Jos et jollain kerralla pääse oman ryhmäsi treeneihin, ilmoitathan siitä kouluttajallesi hyvissä ajoin niin hän 

voi tarjota korvauspaikkaa toisen ryhmän jäsenelle. Tämä on erittäin tärkeää ollessamme vuokratiloissa, 

koska omatoimitreenimahdollisuuksia ei ole. Omia poissaolojaan voi käydä korvaamassa muiden ryhmien 

treeneissä silloin kun siellä on tilaa. Korvaaminen on mahdollista vain, jos poissaolo on tiedossa etukäteen 

ja kouluttajat voivat siten ilmoittaa korvausmahdollisuudesta Facebookin KAS jäsenten ryhmässä.  

Agilityn kouluttajaryhmän treenejä voidaan myydä muille kuin kouluttajille, treenit ovat sovellettavissa 

kaiken tasoisille ja tämä on erinomainen tapa päästä tutustumaan kouluttajien maailmaan! 

 

Kurssilaskut lähetetään sähköpostitse 5.2. alkavalla viikolla. Laskun voi maksaa kahdessa erässä: 25.2. ja 

15.4. Jos et saa laskua, ota yhteyttä laskutukseen: kasagilitysport(at)oulunseudunkas.fi 

Ota laskutukseen yhteyttä 21.1. mennessä, jos aiot maksaa kurssilaskusi Smartumeilla tai ePassilla. 

Smartumeilla ja ePassilla voi maksaa vain agilitykursseja. 

Jos haluat ryhmäpaikan kesäksi, talkoilethan kevätkauden aikana. 

 

Oman hallimme ollessa poissa käytöstä, treenaamme vuokratiloissa. TOKO-ryhmät 

Kisman Kempeleen hallilla ja agilityryhmät OKK:n Evidensia Areenalla Hiirosessa. 

Johtokunta selvittää oman hallimme korjausmahdollisuutta ja mahdollisesti 

vuokratiloissa ollaan vain alkukausi jonka jälkeen palataan Kuivasjärven halliin. 

Hallikysymyksissä voi olla yhteydessä: kasagilitysport(at)oulunseudunkas.fi 

Vuokratiloihin emme myy kausikortteja. Omatoimitreenioikeutta vuokratiloissa ei 

ole, yksittäisten vapaavuorojen mahdollisuutta selvitellään.  
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TOKO-ryhmät 

TOKO-ryhmät ovat Koirakoulu Kisman Kempeleen hallilla (Hiekkakuopantie 2, Kempele).  

 

Huom. Pyritään pitämään ryhmien alkamis- ja päättymisaikataulusta kiinni, että sunnuntai-illan 

viimeinenkin ryhmä voi aloittaa vuoronsa ajoissa.   

 

Su klo 18-19 TOKO-kimpparyhmä  

(Su 28.1. ja su 4.2. treenit klo 19-20, muulloin klo 18-19) 

Kati Weissenfelt ja Luna 

Katja Sulkala ja Narra 

Jonna Vartio ja Pepi 

Nina Ojala ja Jake  

Teija Hemmilä ja Ria 

 

Su klo 19-20 TOKO-/ ja rally-kimpparyhmä  

(treenit 4.3.-6.5.) 

Katariina Walker ja Finn 

Anna Nikkilä ja Taika  

Pamu Soronen ja Pääsky  

Laura Rontu ja Dante  

Jaana Janhunen ja Miska 

 

Su klo 20-21.15 ALO-AVO, koul. Pamu Soronen   

hipsuvarvas(at)gmail.com, puh. 0400-701 095 

(treenit 4.2.-6.5., su 28.1. klo 20-21.15 omatoimitreenit) 

Sari Aura ja Hercules  

Maarika Savolainen ja Outa  

Laura Kainulainen ja Karma  

Riikka Räihä ja Irmeli  

Heljä Kaveri ja Lilo  

Bertta Röning ja Heta  

Nina Kallio ja Ansa 
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Agilityryhmät 

Agilityryhmät treenaavat OKK:n Evidensia Areenalla Oulun Hiirosessa (Urheilupuistontie 33, Oulu). Alla 

hallin säännöt, joita jokaisen ryhmäläisen on noudatettava.  

Vastuu 

-Hallissa saa harjoitella vain käyttöoikeuden lunastaneet henkilöt. Käyttöoikeus on henkilökohtainen. Jos 

väärinkäytöksiä havaitaan, käyttöoikeus poistetaan välittömästi 

-Hallin käyttäjä sitoutuu noudattamaan hallin sääntöjä 

-Hallin käyttäjä sitoutuu korvaamaan hallille tai esteille aiheuttamansa vahingot 

-Hallin käyttäjä on itse vastuussa itsestään ja koirastaan sekä sen mahdollisesti muille aiheuttamista 

vahingoista 

-Hallissa harjoittelevien sekä tapahtumiin ja koulutuksiin osallistuvien koirien on oltava Suomen 

Kennelliiton määräysten mukaan rokotettuja 

-Hallissa tulee noudattaa hyvän käytöksen ja kouluttamisen periaatteita. Mikäli väärinkäytöksiä ilmenee, 

niistä tulee huomauttaa välittömästi ja tarvittaessa ilmoittaa vastuutaholle. Kiireelliset ilmoitukset eläinten 

huonosta kohtelusta tehdään aina suoraan joko poliisille ja/tai kunnaneläinlääkärille (eläinlääkäripäivystys 

puh. 0600 393 960) 

Siisteys 

-Tupakointi on kielletty hallissa ja sen seinustalla. 

-Koirien jätökset on siivottava välittömästi siihen tarkoitetuilla välineillä ja aineilla, jotka löytyvät hallista 

-Roska-astioita löytyy sekä hallin sisältä että ulkopuolelta. 

Muita ohjeita 

-Juoksuiset nartut saavat harjoitella hallissa juoksusuoja päällä. Suoja täytyy laittaa päälle jo ennen halliin 

tuloa. 

-Koiran tulee olla aina ohjaajansa hallinnassa. Pidä koirasi kytkettynä, mikäli et ole harjoitteluvuorossa. 

-Hallissa on koirille kiinnityspaikkoja. Oman häkin saa viedä halliin oman vuoron ajaksi. Muista viedä kaikki 

omat tavarasi myös pois, mitään tavaroita ei saa jättää halliin säilytykseen. Halliin jääneet tavarat laitetaan 

roskiin. 

-Tule halliin oman kenttäsi ovesta (A tai B). 

-Tule halliin vasta oman vuoron alkaessa. Poistu hallista oman vuoron loppuessa. 

-Jokaisen oven vieressä on valokatkaisija. Valot voidaan sytyttää/sammuttaa kenttäkohtaisesti. Käytä vain 

oman kenttäsi valoja. 

-Huom! Jos valot sammutetaan ja sytytetään heti uudelleen, ne syttyvät vasta noin 10 min. kuluttua 

-Esteitä ei saa raahata. Jos et pysty nostamaan, älä silloin siirrä esteitä 

-Esteet säilytetään hallin takaseinällä 

-Vaahtosammuttimet ovat määräysten mukaisesti hallin sisällä jokaisen oven vieressä 



-Ensiaputarvikkeet löytyvät hallista 

-Siivoustarvikkeet löytyvät hallista 

 

Ma 17.00-18.00 Evidensia areena kenttä 3. 

Kouluttajat Sanna Lukkari ja Anne Härkönen (sannalu(at)hotmail.com , anharkon(at)gmail.com) 

Johanna Kurttila ja Lenni 

Maria Liljeblad ja Minni 

Saana Rahko ja Jasu 

Pirjo Pulkkinen ja Rosa 

Marika Kallijärvi ja Max 

Essi Vuopala ja Voitto 

 

Ma 18.30-19.30 Evidensia areena kenttä 1. 

Kouluttaja Heidi Hautajärvi (kas.heidih(at)gmail.com) 

Tiina Nykänen ja Hugo 

Anne Härkönen ja Aino 

Katja Kuivaniemi ja Minka 

Satu Sipola ja Cindy  

Sinna-Sofia Huttula ja Roby 

Aino Telama ja Taavi 

 

Ti 20.30- 21.30 Evidensia areena kenttä 1. 

Kouluttajat Tiina Nykänen (tiinyk(at)gmail.com) 

Riikka Vesterinen ja Santi 

Paula Vesterinen ja Kaapo 

Annemari Luostarinen ja Netta 

Elli Hyvönen ja Brita 

Emilia Väänänen ja Vudi 

 

Ke 20.30- 22.00 Evidensia areena kenttä 1. 

Kouluttaja Tiina Leinonen (tiinalovisa(at)gmail.com) 
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Pinja Lämsä ja Fauna 

Jaana Janhunen ja Miska 

Tarja Rönkkö ja Lennu 

Milla Heikkinen ja Jekku 

Laura Rontu ja Bruno 

Katja Matero ja Helmi 

 

Pe 17.00- 18.00 Evidensia areena kenttä 3. 

Kouluttaja Sirpa Suvanto (sirpasuvanto1(at)gmail.com) 

Maria Tokola ja Jasu 

Marja Kärppä ja Hilma 

Elise Eskelinen ja Mitra 

Heidi Kääntä ja Ohmi 

Nina Kallio ja Ansa 

 

 

Pe 17.00- 18.00 Evidensia areena kenttä 2. 

Kouluttaja Elina Holappa (el.holappa(at)gmail.com) 

Inga Karjalainen ja Elmo 

Satu Kallio ja Pentti 

Jenni Lesonen ja Mocca 

Petra Pietikäinen ja Simba 

Sanna Vähäkangas ja Nomi 

Päivi Porkka ja Penny 

 

Pe 18.00- 19.30 Evidensia areena kenttä 2. 

Kouluttaja Heidi Annala (Pöhkisaksaa) (pohkisaksaa(at)gmail.com) 

Heidi Hautajärvi ja Taika 

Iina Hautala ja Inga 

Tiina Nykänen ja Hilda 

Anne Kettunen ja Roki 



Elina Holappa ja Zorro 

Sirpa Suvanto ja Walma 

 

La 18.00- 19.00 Evidensia areena kenttä 1. 

Kouluttajat Anne Kettunen ja Tupuna Kovanen (am.kettu(at)gmail.com , tupuna.kovanen(at)live.fi) 

Kiira Pulkka ja Mysti 

Aino Bragge-Raappana ja Aatu 

Tuija Koskinen ja Uno 

Hanna Järvenpää ja Villa 

Amanda Puurunen ja Nessi 

Anni Nopanen ja Pancho 
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