
Vuokrausehdot 2022 
Luethan vuokrausehdot ja hallin säännöt tarkasti ennen kentän vuokraamista. Kiitos! 

• Halliin mahtuu kaksi täysimittaista harjoituskenttää tai neljä pienempää. Kentällä on 
alustana kumirouhetäytteinen keinonurmi. 

• Harjoituskentillä 1 ja 2 on varusteena täydet Galicanin agilityestesarjat 
• Kenttä 3 on tyhjä esteistä, käytössä on kuitenkin Agimetin estesarja. Kentällä on peili tokoa 

varten. Myös rallytokoon löytyvät varusteet. Kenttä 4 on hyppäri-kenttä. 
• Hallin sisälämpötila talvikaudella on noin +16 astetta. 
• Vuokraaja/hallin käyttäjä sitoutuu noudattamaan hallin sääntöjä vuokrausehtojen lisäksi ja 

vastaa siitä, että tilat ovat luovutettaessa samassa kunnossa kuin vastaanottaessa. 
o Kentälle 1 on jatkossa aina palautettava agilityrata. Käytännössä tämä tarkoittaa 

sitä, että agilityn ratatreenin jälkeen esteet saa jättää paikoilleen (numerot on 
edelleen kerättävä kasaan), mutta mikäli kentällä on treenattu jotakin muuta, pitää 
kentälle rakentaa kokonainen rata takaisin. 

o Kentälle 2 on palautettava ainakin A-este, puomi, keinu ja vähintään yksi putki 
painoineen omille paikoilleen siten, että ne ovat turvallisesti suoritettavissa.  

o Kenttä 3 on vuoden 2022 alusta lähtien aina tyhjä esteistä. Kentän varusteisiin 
kuuluu edelleen Agimetin kelta-vihreä estesetti, mutta esteet kootaan kentän 
reunalle aina treenin päätteeksi. Huomioi kentällä 3 oleva peili, äläkä siirrä esteitä 
syrjään sen eteen.  

o Kenttä 4 on ns. hyppäri-kenttä, sinne ei tarvitse palauttaa mitään esteitä. 
o Katso tarkemmat kenttäkohtaiset ohjeet kentän seinältä!  

• TSAU:n hallin kaikki kentät ovat vuokrattavissa arkisin klo 7-17 sekä viikonloppuisin.  
• TSAU kentät 1 ja 3 ovat vuokrattavina maanantaisin ja torstaisin klo 17-22. Vuokraus on 

mahdollista vain yhdelle kentälle kerrallaan, eli muut kentät ovat seuran käytössä. 
• Ulkokentän vuokraaminen on mahdollista kaikkina aikoina. 
• Peräkkäisissä varauksissa jätetään vuokrattavien aikojen väliin 15 minuuttia esteiden siirtoa 

varten 
• Vuokraaja tulee tuntea hallin olosuhteet ja esteiden käyttö sekä sitoutua noudattamaan 

hallin yleisiä sääntöjä.  
• Jokainen vuokraaja vastaa itse toimintansa vaatimista luvista, ilmoituksista ja maksuista 

viranomaisille. 
• Peruutukset:  

o Maksuttomat peruutukset tai siirrot on tehtävä min. 14 pv ennen varattua 
ajankohtaa 

o Varaamalla tilan vuokraaja sitoutuu maksamaan 25 % varauksen hinnasta, mikäli 
peruu koko varauksen alle 14 pv ennen.  

o Muutokset varauksen ajankohtaan tulee tehdä min. 7 pv ennen. 
• Kenttiä vuokrataan yrityksille ja yhdistyksille. Yksityisille henkilöille (ilman toiminimeä) 

vuokrataan ainoastaan, jos he ovat TSAU ry:n jäseniä. Hallia ei pääsääntöisesti vuokrata 
kilpailukäyttöön. 

• Hallin käyttäjä sitoutuu korvaamaan hallille tai esteille aiheuttamansa vahingot. 
• Juoksuinen narttu voi treenata juoksupöksyissä omalla suoritusvuorollaan, mutta ei 

oleskella hallissa. 

http://www.tsau.info/tsau-ry/tsau-keskus-oy/hallin-saannot/


• Hallin yhteydessä on 2 vessaa, kokoustila ja kahvitila. Kokoustilaa ja kahvilaa voi vuokrata 
esimerkiksi luentoihin. Hallin pihalla on lisäksi kivituhkapohjainen aidattu ulkokenttä 
(kesästä 2022 lähtien), jota voi vuokrata. Kentällä on agilityesteet. 

• TSAUK Oy pidättää itsellään oikeuden irtisanoa jo sovitut varaukset, mikäli hallin sääntöjä 
ei noudateta, aikaisempia vuokrauksia ei ole maksettu tai vuokraajan toiminta aiheuttaa 
haittaa TSAU ry:lle tai TSAUK Oy:lle. 

• Huomioithan, että varaamalla tilan sitoudut noudattamaan vuokrausehtoja ja hallin 
sääntöjä. Tee varaus tai kysy lisäinfoa tsauk@tsau.info 

http://www.tsau.info/tsau-ry/tsau-keskus-oy/hallin-saannot/
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