Ohjeet Kelokolon käyttäjille
päivitetty 8.5.2019

Kelokolo on tarkoitettu Joensuun seudun JHL ry osasto 310 jäsenille. Jäsen, joka on vuokrannut Kelokolon,
vastaa että näitä ohjeita noudatetaan. Jäsenen on itse oltava paikalla koko varauksen ajan. Mökillä ollessa
tulee noudattaa alla olevien ohjeiden lisäksi normaaleja käytössääntöjä, joilla taataan hyvät välit myös
mökkinaapureihin. Vältä melua klo 22–07 välisenä aikana.
Vuokra-aika alkaa klo 14.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00. Ovi toimii avainkoodilla jonka olet saanut
varaus vastaavalta ennen varauksen alkua. Jos jostain syystä olet unohtanut tunnuksen tai on muuten
ongelmia oven kanssa niin asiassa auttaa Toni Sorsa 050 338 7465 tai Tapio Laakkonen 0500 371 323.
Lämmin tiskivesi saadaan lämminvesivaraajasta. Saunavesi lämmitetään edelleen padassa.
Kelokololle saa tuoda lemmikkieläimiä. Huomioithan allergiat ja siisteyden myös ulkona.
Sisätiloissa tupakointi on kielletty.
Peti- ja liinavaatteet:
Peitot, tyynyt sekä liinavaatteet eivät kuulu varustukseen. Myös WC- ja talouspaperit jokainen tuo
mukanaan.
Astiasto ja kalusto:
Kelokololla on astiasto kuudelle hengelle. Jätä astiat puhtaaksi käytön jälkeen. Huolehdi, että astiasto ja
kalusto jäävät ehjänä mökille.
Varausmaksun palautus:
Varausmaksu palautetaan, mikäli vuoro perutaan vähintään viikko ennen vuoron alkamista. Myöhemmin
tehty peruutuksen maksu palautetaan, mikäli perutulle vuorolle saadaan toinen käyttäjä. Varausmaksu
palautetaan myös esittämällä lääkärintodistus.
Jos jotain hajoaa
Ilmoita siitä välittömästi Kelokolon talonmiehille. Mökin vuokraaja on korvausvelvollinen mökin tai
irtaimiston kuntoon aiheutuneista vaurioista.
Puutteet ja viat:
Ilmoita puutteista ja vioista Kelokolon isännälle Tapio Laakkonen 0500 371 323.

Mökiltä lähtiessä:
- Huolehdi, että jätät mökin asianmukaisesti siivottuna seuraavalle vuokraajalle.
- Puistele matot, imuroi ja luuttua lattiat tarvittaessa.
- Varaa kuivia takka- ja saunapuita seuraavaa vuokraajaa varten.
- Ota jääkaapista omat ruokasi pois, älä jätä mökille ruokatarvikkeita.
- Puhdista mikroaaltouuni ja jääkaappi.
- Tyhjennä tuhkat takasta ja saunanuunista grillikatoksessa olevaan peltisankoon.
- Tyhjennä kaikki roskikset Murikantien tiehaarassa olevaan vihreään jäteastiaan.
- Nosta vene ylös rannalle ja lukitse se. Vie airot ja pelastusliivit saunan pukuhuoneeseen
- Huolehdi ovien lukitsemista ja että ikkunat ovat kiinni.
- Palauta avain avainkaappiin ja lukitse avainkaappi.

Hätänumero: 112

Myrkytystietokeskus: 09 471 977

Kaupunki / kunta: Joensuu

Katuosoite: Murikantie 51, 81260 Ahveninen

Koordinaatit (WGS84): N 62° 56.1981' E 30° 4.9613'

