
Ohjeet ison hallin käyttäjälle 
 
Sisäänkäynti ja ovien lukitus 
-  sisäänkäynti ovesta # 4, julkisivun puolella toiseksi viimeinen ovi oikealla 
- oven lukitus aukeaa näppäilemällä koodi 82013#. Jokaisen numeron jälkeen kuuluu ”piip”. Viimeisen merkin jälkeen 
kuuluu ”raksuva” ääni ja lukkoon syttyy vihreä valo oven aukeamisen merkiksi 
- mikäli haluat pitää ovea raollaan, käytä ovessa roikkuvaa punaista avaimen mallista stopparia tai narulelua. Pidä 
rako mahdollisimman pienenä, ettei ilmanvaihto mene sekaisin 
- lähtiessä ovi lukittuu automaattisesti, kun painat sen hyvin kiinni. Varmista vielä vetämällä kahvasta 

Valot 
- valopainikkeet sijaitsevat sisään tultaessa oven oikean puoleisessa pilarissa (3 kpl) 
- muista sammuttaa valot myös wc-tiloista lähtiessäsi 
  
Hallin yleiset käyttöohjeet 
- käytä vain vuokraamaasi hallia, vaikka toinen halleista olisikin tyhjillään 
- käytä sisäkenkiä tai villasukkia 
- mikäli koirasi tassut ovat kuraiset, pyyhi ne pyyhkeellä heti ovella 
 
HUOM! Tiloihin ei saa tuoda eläintä, jolla on tarttuva sairaus tai loisia (esim. kirppuja, täitä, nenäpunkki). Tiloihin ei 
saa tuoda eläintä, jolla on juoksuaika, ei edes juoksuhousut jalassa. Tekonurmelle ei saa heittää metallisia 
noutokapuloita tms. eikä esteitä yms. saa raahata tekonurmea pitkin. 
  
Mikäli koiralle sattuu pissa-/kakkavahinko 
- hallin sivupöydältä löytyy puhdistusainetta ja pieniä pyyhkeitä siivousta varten. Imeytä pissa kunnolla ja käytä 
reilusti puhdistusainetta + pyyhi kosteus pois matosta.  
- laita likaiset pyyhkeet pyykkikoriin, joka on puhtaiden pyyhkeiden vieressä. TALOUSPAPERIA EI SAA KÄYTTÄÄ!  
- vessapaperissa voit kuljettaa kakkavahingon wc-pönttöön 
- pissa-/kakkasakko on 2 €/vahinko, laita maksu pöydältä löytyvään purkkiin 
- kakkapusseja ei saa laittaa sisäroskiksiin! 
  
Lähtiessäsi hallilta 
- laita käyttämäsi tavarat (esteet, tuolit, pöydät, sermit) omille paikoilleen 
- vedä verhot peilien eteen 
- kerää isoimmat roskat pois lattialta 
- varmista, että ikkunat ja vesihanat ovat kiinni 
- varmista että hallien välinen haitariovi on kiinni, avain ei saa olla lukossa (hätätie josta ei pääse, jos avain on lukossa 
ja ovi lukittuna) 
- sammuta valot  
- varmista, että ulko-ovi on lukossa (paina kahvasta ja vedä) 
  
Mikäli käytit keittiötä  
- tyhjennä jääkaapista tavarasi, varmista että ovet ovat kunnolla kiinni 
- vie ulkoroskikseen ruoantähteet, hedelmien kuoret yms. helposti pilaantuva 
- tyhjennä vedenkeitin ja kahvinkeittimen suodatinsuppilo 
- varmista että vesihana on kiinni 
  
Ota yhteyttä 
- jos jokin on epäkunnossa tai rikkoutuu treeniesi aikana 
- jos valot tms. ei toimi tai huomaat muita epäkohtia. 
 
Merita Lintula 040 871 7008 ja doxxareena@gmail.com 

 

Muista lukea myös varausehdot! 
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