
Tervetuloa Kelokololle! 

    päivitetty 18.5.2020 

 

Kelokolo on tarkoitettu Joensuun seudun JHL ry osasto 310 jäsenten vuokrattavaksi. Jäsen, joka on 

vuokrannut Kelokolon, on itse oltava paikalla koko varauksen ajan. Mökillä ollessa tulee noudattaa alla 

olevien ohjeiden lisäksi normaaleja järjestyssääntöjä, jotta naapurisopu säilyy jatkossakin. Vältä melua 

klo 22-07 välisenä aikana. 

Vuokra-aika alkaa klo 14.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00. 

Oven avaimen löydät oven vieressä olevasta numerolukolla varustetusta avainsäilöstä, jonka koodin olet 

saanut varausvastaavalta ennen varauksen alkua. Jos jostain syystä olet unohtanut koodin tai oven 

kanssa ilmenee muita ongelmia, ota yhteyttä Kelokolon emäntään Titta Pyykkö 050-431 7454 tai 

varausvastaavaan Kati Pussinen 044-587 7722 

Lämmin tiskivesi saadaan lämminvesivaraajasta ja saunavesi lämmitetään muuripadassa. 

Kelokololla lemmikkieläimet on sallittu. Huomioi kuitenkin siivotessasi sisällä muut käyttäjät sekä raivaa 

jätökset jäteastiaan. 

Sisätiloissa tupakointi on ehdottomasti kielletty ja muista raivata tumpit myös ulkoa! 

Peti- ja liinavaatteet sekä astiat: 

Peitot, tyynyt sekä liinavaatteet eivät kuulu varustukseen. Lisäpatjoja löytyy yläkerrasta. Kelokololta 

löytyy astiat kuudelle. 

Siistiminen, tiskaus sekä wc:n käyttö: 

Kelokololla on imuri, lattian pesuvälineet sekä siivousaineita. Ilmoita puutteista Kelokolon emännälle. 

Varmuuden vuoksi ota omia pesuaineita mukaan, ettei siivous jää aineiden puutteesta kiinni. Tiskiaine 

sekä wc-paperi eivät kuulu mökin varustukseen! 

Huussista löytyy kuiviketta, jota on käytettävä jokaisen käyntikerran jälkeen. Näin minimoit hajuhaitat. 

Varausmaksun palautus: 

Varausmaksu palautetaan pyynnöstä, mikäli vuoro perutaan vähintään 7 vrk ennen varauksen alkamista. 

Myöhemmin tehty peruutus maksetaan, mikäli tilalle saadaan toinen käyttäjä. 

Jos jotain hajoaa: 

Ilmoita siitä välittömästi Titta Pyykölle p. 050-4317454. Mökin vuokraaja on korvausvelvollinen 

aiheuttamastaan viasta tai vaurioista. 

Puutteet ja viat: 

Mökin keittiössä sijaitsee viestivihko, johon voit kirjoittaa terveisiä, kehitysideoita tai ilmoittaa 

puutteista, jotka eivät vaadi välittömiä toimenpiteitä. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa niistä myös 

suoraan Kelokolon emännälle p. 050-431 7454 tai varausvastaavalle p. 044-587 7722 

Kun lähdet mökiltä, huolehdi että…  

- mökki on siisti seuraavaa vuokraajaa varten. Puistele matot, tiskaa, imuroi ja luuttua lattiat. 

- Varaa kuivia takka- ja saunapuita seuraavalle tulijalle 



- Tyhjennä jääkaappi ruoista ja pyyhi se puhtaaksi. Älä jätä myöskään kuiva-aineita kaappeihin. 

- Puhdista myös mikroaaltouuni sekä huolehdi lieden siisteydestä. 

- Tyhjennä tuhkat takasta, kiukaasta sekä muuripadasta grillikatoksessa olevaan peltisankoon. 

- Vie roskat mennessäsi Murikantien varressa olevaan jäteastiaan. 

- Nosta vene ylös rannalle ja lukitse se. Vie airot ja pelastusliivit saunan pukuhuoneeseen. 

- Lukitse ovet ja ikkunat! 

 

Hätänumero: 112 

Myrkytystietokeskus: 0800-147111 

Osoite: Murikantie 51, 81260 Ahveninen 

Koordinaatit (WGS84): N 62° 56.1981´E 30° 4.9619´ 

 

 


