
Treenietiketti ja  
kentän käyttöohjeet 2020 
 
Lue nämä ohjeet huolellisesti ja kokonaan ennen kuin lähdet treenaamaan.    
 
 
Yleiset ohjeet 
 

• Kentälle ei saa tulla, jos tunnet oloasi yhtään kipeäksi. 
• Autoja ei saa parkkeerata kentän vieressä olevalle nurmikolle, ainoastaan merkityille P-

alueille, muista kiekko. 

• Koiran rokotuksien täytyy olla kunnossa, ja ne tarkastetaan ennen ensimmäistä 

treenikertaa. Loisten, kennelyskän yms. tarttuvien tautien häädön jälkeen on pidettävä 

kahden viikon karenssi, joka koskee kaikkia perheen koiria, myös oireettomia. 

• Ensiapulaukku löytyy Kenttä 1 kontista, mikäli tarvitset sieltä jotain, kerrothan siitä 

hallitus@agry.fi jotta täydennämme sitä. 

• Kerää koirasi jätökset liikuntapuiston ympäristöstä! 

• Koirat on pidettävä kytkettyinä kentän ulkopuolella. 

 

Omatoimitreenien ohjeet 

• Vapaatreenejä voi varata varauskalenterista (siellä näkyy myös, jos kenttä on varattu 

muuhun toimintaan kuten kesäleiri tai epikset yms.). Treenaamaan voi mennä ilman 

varaustakin, mutta varaaja on etusijalla ja saatat joutua odottamaan. Varaa yhden koiran 

treeniin ensisijaisesti 30 minuuttia. Maksimivaraus on 1h riippumatta koiramäärästä. 

Kalenteriin voi tehdä vain yhden varauksen kerralla, eli seuraavan varauksen voi tehdä 

vasta kun ensimmäinen on käytetty. Varauskalenteri löytyy materiaalipankista.  
• Palauta konttiin välineet mitä olet sieltä ottanut.  Kehyksetön rengas, alumiinimuuri ja pussi 

nostetaan konttiin treenin lopuksi. Ohjureita, pieniä estenumeroita ja muita apuvälineitä ei 

saa jättää ulos. 

• Tasoita treeneistä aiheutuneet epätasaisuudet/kuopat. Tasoitukseen tarkoitetut haravat 

löytyvät molemmilta kentiltä.  

• Kentällä 1 on viikkorata maanantaista torstaihin, joten rataa ei saa muuttaa sinä 
aikana! Perjantaista sunnuntaihin rataan saa tehdä muutoksia.  



• Kentälle 2 voit rakentaa omia ratoja/ muokata valmista rataa. Jätä esteet siististi ja 

turvallisesti treenin lopussa, niin että seuraavan on kiva tulla kentälle. Esteet mitkä eivät 

ole radan osana, täytyy laittaa siististi paikoilleen, (putkien suut maahan päin, siivekkeet, 

rimat ja kujakepit siististi kentän reunalle). Kontakteja ei saa jättää renkailleen. Kohtele 

esteitä ja välineitä yhtä hyvin, kun ne olisivat omiasi. 

• Mikäli jotain menee rikki, ilmoita asiasta välittömästi hallitus@agry.fi 

• Kaveritreenien ohjeet löytyvät: https://agry.fi/uploads/2020/05/Kaveritreenit-
kesa%CC%882020.pdf 
 
 

• Juoksuiset nartut voivat treenata juoksuhousut jalassa ennen klo 16 päivinä, jolloin on 

ryhmätreenejä, muina päivinä vapaasti liikuntapuiston aukioloaikojen mukaisesti. Koira saa 

olla kentällä vain treenin ajan, muu odottelu tapahtuu autossa/kentän ulkopuolella (ei ihan 

aidan vieressä). 

 

 
Ryhmätreenien ohjeet 

 
• Treeniryhmä sopii keskenään käytännön rimojen nostamisen ja palkkaamisen suhteen 
• Juoksuiset nartut eivät voi osallistuja ohjattuihin treeneihin 
• Pidetään turvavälit kanssatreenaajiin ja kouluttajiin 

 
 

 
 

 

 

  


