
 
Töölön Siniset ry.      Töölönkatu 34, 00260 Helsinki 
Y-tunnus: 1863871-5     www.toolonsiniset.net 

Töölön	  Sinisten	  kämpän	  vuokrasopimus	  

Töölön Siniset ry. vuokraa tällä sopimuksella partiokämpän ja siihen kuuluvan irtaimiston. 
 
Vuokrauksen tiedot 

Vuokraaja:  ___________________________________________________ 
Vuokra-aika:  ___________________________________________________ 
Vuokrahinta:  ___________________________________________________ 

 

Vuokraajan yhteystiedot 
Nimi:    ___________________________________________________ 
Puhelinnumero: ___________________________________________________ 
Sähköpostiosoite: ___________________________________________________ 

 
Maksutiedot 

Saaja:    Töölön Siniset ry. 
 Tilinumero:  FI7980002756398193 
 Eräpäivä:  __________________ 
 Summa:  __________________ euroa (ALV 0%) 
 Viesti:   ___________________________________________________ 
 
Varausehdot Vuokraaja sitoutuu maksamaan vuokran eräpäivään mennessä. 

Mikäli vuokraa ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä, varaus 
peruuntuu. Vuokravuoron voi peruuttaa maksuttomasti 14 
päivää ennen vuoron alkua. Tämän jälkeen tehdyistä 
peruutuksista peritään täysi hinta. 

 
Korvausvelvollisuus Vuokraaja sitoutuu korvaamaan vuokratulle tilalle tai 

vuokraajan käyttöön luovutetulle välineistölle vuokrauksen 
aikana aiheutuneet vahingot täysimääräisenä. 

 
Ohjeistus Seuraavalla sivulla on tarkistuslista, joka on palautettava 

tapahtuman jälkeen. Kämpän ohjeet löytyvät Töölön Sinisten 
nettisivuilta, osoitteesta: http://www.toolonsiniset.net/kamppa. 

 
Kämpän osoite  Hummelvikintie 99, 02450 Jorvas (Kirkkonummi) 
 
Yhteystiedot 

Varausvastaava:  Tapio Levä, 050-5710073, tapio.leva@toolonsiniset.net 
Kämppäisäntä:  Simo Laukkanen, 040-7735539 (tekniset kysymykset) 

 
Tätä vuokrasopimusta on tehty kaksi (2) yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin 
osapuolelle. Vuokranantajan kappale on palautettava allekirjoitettuna Töölön Sinisten 
varausvastaavalle laskun eräpäivään mennessä. 
 
Töölössä, _________________________ 
 
Vuokranantaja     Vuokralainen 

_________________________________  _________________________________ 
       allekirjoitus 
Töölön Siniset ry  
Kämpän varausvastaava    _________________________________ 
Tapio Levä      nimenselvennys 



KUN	  TULET	  KÄMPÄLLE	  

□ Työnnä ulko-oven lukon kieli sisään, niin ovi ei mene vahingossa lukkoon. 

□ Tyhjennä tuhkat tulisijoista vessan takana olevaan keräyspisteeseen. 

□ Lakaise lumet portailta ja kuistilta. 

KUN	  LÄHDET	  KÄMPÄLTÄ	  

□ Jätä kaikki savuhormien pellit auki (saunalla 5 kpl, kämpällä 7 kpl). 

□ Tyhjennä kaikki vesiastiat. 

□ Täytä sisätilojen puutelineet. 

□ Tankkaa kaikki käytössä olevat lamput. 

□ Nosta patjat pystyyn lavereille, etteivät ne homehdu. 

□ Sulje kaasuhanat. Älä jätä kaasupulloja sisätiloihin. 

□ Sammuta sähkövalaistus Pikkukämpän seinän ”NAPS”-paneelista. 

□ Siivoa kämppä ja sauna. 

□ Tyhjennä kompostiämpäri vessan takana olevaan kompostiin. 

□ Vie roskat pois kämpältä. Tösillä on käyttöoikeus Långvikin elintarvike-
kioskin takana sijaitseviin roskiksiin. 

□ Vie kaikki pilaantuvat ruokatarvikkeet pois kämpältä. 

□ Sulje ikkunat kiinni, avaa tuuletusaukot. 

□ Varmista että ulko-ovi menee lukkoon (paina lukon kieltä syvemmälle ja 
väännä nupista, niin kieli tulee ulos). 

□ Listaa havaitsemasi puutteet ja terveiset alle. 
 

 

 

 

 

	  

Palauta	  avain	  ja	  tämä	  lista	  varausvastaavalle	  tapahtuman	  jälkeen.	  


