
 

 

 

 

 
TOIMINTAKESKUS HAAKAHUS 
Piirihallitus on kokouksessaan päättänyt antaa toimintakeskuksen kokoustilan 

myös jäsenseurojen kokouskäyttöön pientä käyttökorvausta vastaan. Kokoustilan 

pöydän ympärille mahtuu istumaan maksimissaan 12 henkilöä.  Keittiöstä löytyy 

kahvin- ja vedenkeitin sekä tarjoiluastiat, näitä voi jäsenseurat käyttää 

kokouksissaan.  

Käyttökorvaus 

 Lyhyet kokoukset enintään 3 tuntia  veloitus on 30 € 

 Pidemmät kokoukset  yli 3 tuntia   veloitus on 60 €  

Vuokrausta hoitaa Erkki Shemeikka p. 0400 815 185, erkki.shemeikka@meili.fi 
 

Vuokraajan tulee huolehtia tilaisuuden päätyttyä  

 tilojen siistimisestä  

 astioiden tiskaamisesta ja paikoilleen laittamisesta 

 roskien viemisestä ulkona olevaan roskalaatikkoon 

 valojen ja virtojen sammutuksesta  

 ovien huolellisesta lukitsemisesta 

 avainten palauttamisesta Erkin antamien ohjeen mukaisesti 
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KALUSTON LAINAAMINEN 

Pohjois-Savon Kennelpiiri lainaa telttoja omien jäsenyhdistyksien koiratapahtumiin 

veloituksetta. Muilta kuin kennelpiirin jäsenyhdistyksiltä se veloittaa erillisen korvauksen. 

Yksityishenkilöille telttoja ei lainata.  

Telttojen lainauksesta on sovittava noin kaksi viikkoa ennen lainauspäivää telttojen Haakahus-

tiimin puheenjohtajan Janne Ryhäsen kanssa janne.ryhanen@hotmail.com  

p. 040 714 9491. Kalusto luovutetaan ja vastaanotetaan pääosin klo 16. jälkeen.  

Telttojen ja katosten lisäksi kennelpiirillä muutakin tarvikkeistoa lainattavaksi. Tarvikkeista 

löytyy luettelot kennelpiirin nettisivuilta. 

 

Lainausehdot 

 
 Lainaaja noutaa ja palauttaa teltat, katokset ja tarvikkeet kennelpiirin varastolle 

Päivärannantie 3, Kuopio ennakkoon sovittuna ajankohtana.  

 Telttojen kankaat tulee kuivattaa aina ennen pakkaamista ja palauttamista jo 

näyttelypaikalla. Teltan kankaat pakataan kuivana samaan pussiin.  

 Telttojen narutapit ja kiilaraudat pakataan erillisinä sankoissa. 

 Teltan runkoputket pakataan teltoittain niille varatuille paikoille.  

 Vanhemmissa kehäteltoissa, joissa runkoputket ovat ”taiteltavia” putkia, putket 

pakataan samaan pussiin telttakankaan kanssa.  

 4x4 m telttojen putket pakataan säilytysputkiin niin, että yhden teltan putket ovat 

yhdessä säilytysputkessa lukuun ottamatta nurkkaputkia, jotka pakataan erillisinä 

saatujen ohjeiden mukaan.  

 Telttojen ja katosten runkoputkista tulee poistaa kaikki teipit ja narut 

 Tämä on tärkeää kaikkien huolehtia, koska seuraava lainaaja voi saada telttoihin väärät 

raudat  

  

mailto:janne.ryhanen@hotmail.com


ikäli huomaat teltoissa rikkoutuneita osia tai kankaita. 

Merkkaa ne selvästi esim. lapulla ja mainitse niistä palautuksen yhteydessä. 

Ja kerro palauttaessasi asiasta kaluston vastaanottajalle. 

 

 Teltat palautetaan edellä olevan ohjeen mukaisesti.  

 Lainaajan vastuulla on huolehtia siitä, että telttoja pakkaavat henkilöt ovat tietoisia 

miten teltat pakataan. Muistakaa ohjeistaa! 

 Mikäli telttojen pakkaukset joudutaan avaamaan tai pakkamaan kennelpiirin toimesta 

uudelleen lainausehtojen noudattamatta jättämisestä, veloitetaan lainaajaa (yhdistystä 

tai näyttelytoimikuntaa) 50€ / h/ henkilö pakkausten uudelleen tekemisestä.  

 Veloitus voidaan tehdä myös silloin kun puutteet huomataan myöhemmin.  

 Telttojen ja tavaroiden lainaaja on velvollinen korvaamaan hävinneet tai 

huolimattomasta käytöstä johtuneet tavaroiden tai telttojen rikkoutumiset.  

 Tavaroiden normaalista käytöstä johtuva kuluminen ei ole korvattavaa. 

 

Kennelpiirillä on lainattavissa mm.  Hinta ulkopuolisille 

 4 kpl  katos/teltta 3x6m  kpl   20€ 

 5 kpl  katos/teltta 4x4m   kpl   20€  

 40 kpl  kehäteltta 2x2m  kpl   10€ 

 60 kpl  kehätuoleja    kpl   5€ 

 60 kpl  kehäpöytiä   kpl   10€ 

 50 kpl  trimmipöytiä   kpl   10€ 

 6 kpl  kassalippaita   kpl   5€ 

 1 kpl  kuomullinen peräkärry  kpl   50€ 

Lisäksi kennelpiirillä on paljon muutakin lainattavaa pientä korvausta vastaan. Näistä saatte 

Jannelta ja tiimiltä tarvittaessa lisätietoa.  

 

Lainaajan huomioitavia asioita 

 Suunnittele tarvitsemasi telttamäärä huolella.  

 Varaa riittävästi kuljetuskalustoa. Isompien telttaputkien pituus on 3 m,  

nämä vievät peräkärrystä yllättävän paljon tilaa. 

 Varaa telttojen ja muiden tarvikkeiden noutoon ja palautukseen riittävästi henkilöitä 

mukaan. 

 

Näyttelyä suunniteltaessa on ratkaistava missä näyttelyn jälkeen mahdollisesti märät teltat 

kuivataan ja pakataan. Teltat ja tarvikkeet palautetaan puhdistettuna takaisin. Kennelpiirin 

varastolla ei ole mahdollisuutta suorittaa kuivausta.    

      Hallitus  
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