
VAPAA-AIKATOIMEN RETKEILYVARUSTEET 

VUOKRAUSLOMAKE 

 

Vuokrausehdot 

• Vuokra maksetaan etukäteen varusteita noudettaessa. Maksuvälineenä käy käteinen 

• Vuokraaja vastaa varusteista niiden täydestä arvosta, kunnes varusteet on palautettu. Vuokraaja 

on velvoitettu korvaamaan varusteille sattuneet vahingot sekä kadonneet varusteet 

• Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan varusteista kuten omastaan sekä noudattamaan erityistä 

huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu myös käyttämään varusteita vain niille 

tarkoitetulla tavalla. Vuokraaja on itse vastuussa aiheuttamistaan vahingoista 

• Vuokrattujen varusteiden luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on ehdottomasti kielletty 

• Varusteet on palautettava huollettuna sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä 

• Uudet, hyväkuntoiset retkeilyvarusteet ovat varkaille kiinnostava kohde, joten huolehdi 

varusteiden asianmukaisesta säilytyksestä 

 
Huolto-ohjeet 

• Puolijoukkueteltta 

- Kuivaa ja tuuleta huolellisesti teltta ja telttapohja 

- Tarkista että teltan narut ym. osat ovat ehjiä 

- Pese/puhdista ja kuivaa telttakiilat ja telttakepit 

- Tarkista kamiinan kunto ja että se on siisti 

- Teltta rullataan kasaan pituussuunnassa ja työnnetään teltan huippuun kiinnitettyyn 

  kangaspussiin 

• Teltta 

- Kuivaa ja tuuleta huolellisesti sekä sisäteltta että sadesuoja 

- Siisti irtoroskat pois teltan sisältä 

- Pese/puhdista ja kuivaa telttakiilat 

- Tarkista että teltan vetoketjut, klipsut, narut ym. osat ovat ehjiä ja että teltassa ei ole 

   viiltoja tai reikiä 

- Pakkaa teltan osat siististi telttapussiin 

• Makuualusta 

- Tarkista että makuualusta ei ole kostea tai märkä. Tarpeen tulle kuivata alusta 

- Jos alustaan on tullut likaa, niin pese lika pois esim. rätillä ja laimealla pesuliuoksella 

- Tuuleta alusta 

- Tyhjennä alusta ja pakkaa alusta asian mukaisesti kuljetuspussiin 

• Trangia 

- Tiskaa ja kuivata trangian kaikki ruuan valmistukseen käytettävät osat 

- Tarkista polttimon kunto ja pidä huolta, että polttimo on tyhjä ja puhdas 

- Kasaa trangia palautusta varten 

• Rinkka 

- Tarkista että rinkka ei ole kostea tai märkä. Tarpeen tulle kuivata rinkka (+sadesuoja) 

- Tuuleta rinkka  

- Siisti irtoroskat pois rinkan kaikista taskuista 

- Tarkista että rinkan hihnat, vetoketjut, klipsut ym. osat ovat ehjiä ja että rinkassa ei ole  

   viiltoja tai reikiä 

 
 

 

 

 



Muuta 

• Vuokraaja retkeilee omalla vastuullaan ja omalla vakuutuksellaan. Kannattaa tarkastaa 

oman vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen ehdot 

• Huolehdi että sinulla on aina retkeillessä puhelin mukana ja akussa virtaa. Puhelimeen 

suositellaan lataamaan 112-sovellus, jolla hätäkeskus pystyy paikantamaan puhelimen 

helpommin, mikäli jotain sattuu 

• Puhelimen ja GPS-laitteiden lisäksi suosittelemme retkeilemään aina kartan ja kompassin kanssa, 

varsinkin jos retkesi suuntautuu merkittyjen retkeilyreittien ulkopuolelle 

• Vuokraukseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa rohkeasti yhteyttä Maijaan tai Merjaan! 

 

 

Sitoudun noudattamaan vuokrauslomakkeen ehtoja 

 

Isojoella 

____ . ____. 2022 

 

Allekirjoitus: ______________________________________________ 

 

Nimenselvennys: __________________________________________ 

 

Puh.nro: _________________________________________________ 

 

Osoite: __________________________________________________ 

 

Vuokratut välineet:_________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

Nautinnollisia retkeilyhetkiä! 

 

Maija Luomaniemi   Merja Väliviita 

Vapaa-aikatoimi   Vapaa-aikatoimi 

0406674242   0401990367 

maija.luomaniemi@isojoki.fi  merja.valiviita@isojoki.fi 

 


