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Kennelpiirin näyttelytarvikkeet 
 

Kennelpiiri vuokraa näyttelyissä tarvittavaa kalustoa ja tarvikkeita (tuomariteltat, kehäpöydät ja –tuolit, kehänauhan 

kiinnitysnastat, kehälaatikot, ym.) 
 

Etusija vuokrattaessa on kennelpiirin jäsenyhdistyksillä kyseiselle näyttelykaudelle 31.3. asti. Yleinen etusija 

näyttelytarvikkeita vuokrattaessa on piirin jäsenyhdistyksillä ja piirin alueella toimivilla muilla Kennelliiton alaisilla 

yhdistyksillä ulkopuolisiin nähden. Muille kuin Helsingin Seudun Kennelpiirin jäsenyhdistyksille vuokra on suurempi. 

 

Vuokraushinnat  Hinta á € Hinta á € 

Lainattavissa Kappaletta Jäsenyhdistyksille 
 

Ei-jäsenyhdistyksille 
 

Mikrosirulaite 3 6 € 10 € 
Kehätarvikepakkaus* 10 12 € 18 € 
Trimmauspöytä 19 4 € 6 € 

Pöytä 30 valkoinen + 20 
koottavia kevytpöytiä 

4 € 6 € 

Tuoli musta 50 + valkoinen 90 2 € 3 € 
Kehäteltta 10 6 € 10 € 
Toriteltta 5 15 € 22 € 
Kertakorvaus, koko varasto 1 kerta 250 € 350 € 
Haitariteltta 4x4 m/3x3 m 5+5 35 € 45 € 
Kertakorvaus, koko varasto + haitariteltat 1 kerta 350 € 450 € 

Työtunti, jos tavaroita 
joudutaan kunnostamaan 

1 h 35 € 35 € 

Tavaroiden luovutus ja 
vastaanotto 

1 20 € 20 € 

*) Kehätarvikepakkaus (pöytä, 2 tuolia, trimmauspöytä, teltta, sijoituskyltit ja kehänauhan kiinnitysnastat) 
 

Vuokrauksen yhteydessä laaditaan vuokrasopimus, jossa vuokraaja mm. sitoutuu palauttamaan tarvikkeet puhtaina, 

kuivina ja ehjinä. Mikäli vuokraaja varaa koko näyttelyvarastonvaraston kaluston, on varauksen peruutumisesta 

osittain tai kokonaan ilmoitettava vähintään neljä (4) viikkoa aiemmin, muutoin peritään kertakorvaus 

kokonaisuudessaan. 

Peruutuksesta on ilmoitettava kirjallisesti (sähköpostilla vastaanottokuittauksin) varasto@hskp.net. 
 

Tarvikevuokra on suoritettava Helsingin Seudun kennelpiirin tilille FI11 1800 3600 2187 09 kahden viikon kuluessa 

tapahtumasta, jossa tarvikkeita on käytetty, viitteenä 110. Kuitti maksusta lähetetään osoitteeseen varasto@hskp.net. 

Piirin näyttelytarvikevaraston osoite on Isonvillasaarentie 7, 00960 Helsinki. Tilat sijaitsevat katutasossa, ovessa on 

Helsingin Seudun kennelpiirin nimikilpi. 
 

Sirulukijaa voi vuokrata/lainata Outi Heikkilä-Toni puh. 050 5826 722 (Tikkurila/Hiekkaharju). Mikrosirulukulaitteen voi 
noutaa aikaisintaan kolme (3) päivää ennen tapahtumaa ja se tulee palauttaa viimeistään kolmen (3) päivän kuluessa 
tapahtumasta. 

 

Näyttelytarvikkeiden varaukset: varasto@hskp.net, Anu Heikkinen 040 571 4266. 
 

Näyttelytarvikkeiden luovutus ja palautus: Satu Hattunen 040 506 1149, puhelut vain 18–20. 
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Helsingin Seudun Kennelpiiri ry 
Tarvikevarasto 

 
TARVIKKEIDEN VUOKRAUSSOPIMUS 

 
Vuokraajan tiedot:             
Jäsenyhdistys: kyllä/ei 
Varaajan tiedot: 
Tarvikkeiden noutajan tiedot: 
 
Vuokrauksen yhteydessä on laadittu tämä vuokrasopimus, jossa vuokraaja mm. sitoutuu palauttamaan tarvikkeet puhtaina, 
kuivina ja ehjinä. Mikäli vuokraaja varaa koko varaston on varaston koko/osittaisesta peruutuksesta ilmoitettava vähintään 
4 vkoa aiemmin, muutoin peritään kertakorvaus kokonaisuudessaan. 
 
Tarvikevuokra on suoritettava Helsingin Seudun kennelpiirin tilille FI11 1800 3600 2187 09 kahden viikon kuluessa 
tapahtumasta, jossa tarvikkeita on käytetty.  VIITE: 110. Kuitti maksusta lähetetään osoitteeseen varasto@hskp.net. 
 

Tarvikkeet Tilattu 
kappaletta 

Luovutettu 
kappaletta 

Palautettu 
kappaletta 

Erotus Hinta 
yhteensä 

Ovenavausmaksu (käteinen)     20 

Mikrosirulaite      

Kehätarvikepakkaus *)      

Trimmauspöytä      

Pöytä      

Tuoli      

Kehäteltta      

Toriteltta      

Haitariteltta 4x4 m / 3x3 m      

Kertakorvaus, koko varasto        

 Tilimaksuna yhteensä  

*) Kehätarvikepakkaus (pöytä, 2 tuolia, trimmauspöytä, teltta, sijoituskyltit ja kehänauhan kiinnitysnastat) 
 
 
Luovutuspvm  ________________  Palautuspvm  ______________ 
 
 
 
Vastaanottaja ________________  Palauttaja _________________ 
 
 
 
Lähetä kopio täytetystä kaavakkeesta osoitteeseen varasto@hskp.net tai kuva numeroon 040-5714266 (Anu Heikkinen) 
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