
Treeniryhmät käynnistyvät toukokuussa vkolla 19. Koulutuk-
set arki-iltaisin klo 17:30 elokuun loppuun asti. Harjoituksissa 
tarvitaan koko ryhmän ohjaajia (soutajiksi, hukkuviksi, avus-
tajiksi). Siksi treeneissä tulee käydä säännöllisesti. Treeneissä 
jokainen ohjaaja osallistuu siis myös toisten koirien koulutta-
miseen. Treeneihin tullaan ajoissa (10-15 min. ennen treenien 
alkamista) putsaamaan ranta, rakentamaan rataa ja siirtämään 
välineet rantaan. Treenien lopuksi kaikki jäävät auttamaan väli-
neiden puhdistamisessa ja pois korjaamisessa.

Kausimaksu on 82 euroa/koirakko. Maksuohjeet lähetetään 
paikan saaneille kun paikat on vahvistettu. Mikäli kesän aika-
na joudutaan perumaan treenejä esim. sinilevän, liian vähäisen 
osallistujamäärän tai jonkun muun painavan syyn takia, niin 
yksittäisiä maksuja ei palauteta/eikä yksittäisille kerroille ole 
korvausvuoroja. Ohjaajat eivät myöskään voi vaihtaa/myydä 
peruutuspaikkoja. Irtopaikoille osallistuvilta kannatusjäseniltä 
ja uimakoululaisilta peritään 6 euron maksu/kerta. Maksut tu-
lee hoitaa eräpäivään mennessä.

Yhteismeili: vavi.vepe@gmail.com. Tähän osoitteeseen lä-
hetetään kaikki treeneihin liittyvät viestit: peruutukset, muu-
tokset ym. ilmoitukset. Viestin Aihe-kenttään selvästi näkyviin 
mitä ryhmää asia koskee. Treenien peruutukset meiliin hyvissä 
ajoin; viimeistään 2 päivää ennen treenejä. Jos esim. äkillisen 
sairastumisen takia joudut perumaan vasta treenipäivänä, 
ilmoita siitä silloin ryhmäsi Team Leaderille soittamalla/teks-
tiviestillä. Treeneistä poisjäämisestä on aina ilmoitettava etu-
käteen. Mikäli treeneistä on poissa 2 kertaa ilmoittamatta tai 
ilman pätevää syytä, voidaan treenipaikka antaa seuraavana 
jonossa olevalle.

Rannassa jokaisella ohjaajalla (myös apuohjaajalla) on aina 
nimikortti näkyvillä. Kortilla osoitetaan oikeus olla rannassa ja 
samalla kortilla saa vepeilijöille sovitun alennuksen Vuohen-
saaren rannan kahviossa. Vuohensaaren rantaan ei tuoda 
omia eväitä, vaan käytetään kahvion palveluita; luonnollisesti 
esim. oma juomapullo saa olla mukana.

Rantaan ei saa tuoda sairasta koiraa eikä juoksuista nart-
tua. Poikkeuksena jaetut ryhmät, joissa juoksunarttu voi tree-
nata muun ryhmän suostumuksella viimeisenä ja vain liikkeitä, 
joissa koira ei mene veneeseen (keskustele asiasta aina ensin 
Team Leaderisi kanssa).

Koiran rokotukset tulee olla kunnossa. (Kennelliiton roko-
tusmääräysten mukaisesti). Rokotukset tarkistetaan kaikilta 
koirilta ensimmäisissä treeneissä. Tarkistuksessa ohjaajalla 
tulee olla mukana rekisteritodistus ja rokotustodistus; rekiste-
ritodistus tulee esittää vaikka koiralla olisi käytössä eu-passi.

Jokainen koiran ohjaaja/haltija on itse vastuussa koirastaan 
ja toimii omalla vastuullaan. Yhdistys ei vastaa koirille, ihmisil-
le tai omaisuudelle sattuneista vahingoista.

Koirien jätökset ja muut roskat siivotaan aina pois alueelta. 
Koirat pidetään rannassa kytkettyinä, paitsi silloin kun ne ovat 
suorittamassa liikettä (koira kytketään HETI liikkeen päätyt-
tyä).

Treeneihin tullaan ajoissa (10-15 min. ennen treenien alka-
mista) putsaamaan ranta, rakentamaan rataa ja siirtämään vä-
lineet rantaan. Rannassa kaikki avustavat myös toisten koiria, 
joten treeneissä tulee olla koko treenien ajan. Treenien lopuksi 
kaikki jäävät auttamaan välineiden puhdistamisessa ja pois 
korjaamisessa. Omat koirat hoidetaan vasta sen jälkeen.

SOVE/ALO-kisaavat, joilla ei ole omaa apuohjaajaa, sopivat 
ryhmästä jonkun apuohjaajaksi, mielellään niin, että sama 
apuohjaaja auttaa myös kokeissa. SOVE/ALO-ohjaajat tuo-
vat/hankkivat oman vientiesineen.

Treeneissä yhdellä henkilöllä on vain 1 treenipaikka, että 
ehtii avustamaan muita ryhmäläisiä. Jos ohjaaja tulee yksin 
ja on kaksi koiraa, niin voi treenata molempia koiria, mutta 
siis yhdellä paikalla niin, että vaihtaa koiraa kierrosten välis-
sä. Vaikka treenipaikkoja olisi ostettu 2 (esim. saman perheen 
jäsenet), niin molempien ohjaajien tulee olla paikalla, että voi 
käyttää kahta koirapaikkaa.

Vuohensaaren treenit päättyvät arkisin viim. 21:30 (kahvio 
sulkeutuu ja saareen tuloväylä puomitetaan klo 22).
Rannan käyttö on sallittu vain vepeilyyn ja vain ennalta sovit-
tuina päivinä (koirien muu uittaminen rannassa on kielletty). 
Vuohensaaren treeniryhmäläisille on järjestetty parkkipaikkoja 
lähempää rantaa. Paikkojen käyttö sallittu vain vavin ryhmille 
ja vain ennalta sovittuina päivinä.

Koirat odottavat autossa tai häkissä rannan lähettyvillä 
(jos koira osaa odottaa hiljaa). Suoritusvuorossa olevat koirat 
odottavat rannan läheisyydessä niin, ettei kävelytietä tukita. 
Huomioidaan ja väistetään muut tiellä kulkijat.

Alueella liikutaan autoilla erityistä varovaisuutta noudatta-
en, koska joudumme käyttämään parkkipaikalle siirryttäessä 
kävelyteitä, joilla liikkuu kesäisin paljon ulkoilijoita, juoksevia 
lapsia ja muita koiria.

Jokainen treeniryhmäläinen harjoittelee kesän ajan jotakin 
koetehtävää; soutaja, hukkuva, yleinen avustaja. Team Leade-
rit osoittavat kullekin tehtävän kauden alussa.

Team Leaderit päättävät mitä treeneissä kulloinkin tehdään 
ja tehdäänkö esim. kahden veneen liikkeitä tai ei. Team Lea-
derit voivat myös päättää, että jollakin kerralla tehdään esim. 
vain yksi liike tai tiettyjä liikkeitä.

Jos ohjaaja käyttäytyy epäasiallisesti Team Leadereitä tai 
muita ryhmäläisiä kohtaan rannassa tai facebookissa, on pois-
sa treeneistä ilman pätevää syytä, poistuu treeneistä kesken 
suutuspäissään, kohtelee koiraa huonosti tmv., on Team Lea-
dereillä valtuudet antaa ohjaajalle varoitus. Halllitus käsittelee 
varoitukset ja päättää jatkotoimenpiteistä ohjaajan suhteen.

TYÖVELVOITE: VaVin jäsenillä on työvelvoite: jokainen tree-
niryhmiin osallistuva sitoutuu työskentelemään vähintään 
yhdessä yhdistyksen järjestämässä kokeessa/tapahtumassa 
kauden aikana.

TALKOOVELVOITE: Treeniryhmiin osallistuvilla on myös tal-
koovelvoite osallistua yhdistyksen järjestämiin rannan siivous 
/kunnostustalkoisiin.

ETUSIJA KOKEISIIN: Jäsenten etusija kokeisiin ja tapahtu-
miin edellyttää, että velvoitteet hoidetaan ja maksut makse-
taan ajallaan. Jos edellisen vuoden talkoo- ja työvelvoitteet 
on suorittamatta, tulee ne hoitaa ennen koepaikan saamista.

Sääntöjen noudattaminen on tärkeää, että saamme jatkossa-
kin harrastaa rannassa. Sääntöjen tahallisesta rikkomisesta voi 
seurata erottaminen ryhmästä/yhdistyksestä.
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