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Yleistä
Välipankki on NuvaPlus-hankkeen nuorisovaltuustotoimintaa varten kokoaman kokoelma tapahtuman
järjestyksen avuksi tarkoitettuja välineitä, kuten tapahtumaleimasimia, sähköjohtokeloja ja pop up -telttoja.
Tavaroita voivat lainata ilmaiseksi Pohjois-Karjalan kunnalliset nuorisovaltuustot, sekä Pohjois-Karjalan
maakunnallinen nuorisovaltuusto, joka vastaa myös välinepankin hallinnoinnista. Muille toimijoille
tavaroiden vuokrausta/lainausta voidaan tehdä harkinnan mukaan.

Tavaroiden varaus
Välinepankin varaukset tehdään sivustolta www.pkmanuva.fi/valinepankki löytyvän linkin kautta. Varaus
on kuitenkin tehtävä vähintään kahta viikkoa ennen tapahtuman järjestämistä ja mielellään niin aikaisin,
kun mahdollista. Jokainen varaus käsitellään yksilöllisesti ja tavaroiden lainaamismahdollisuutta ei voida
taata, jos varausta ei ole tehty riittävän ajoissa. Huomaathan myös, että mikäli teet varausta kesälomaajalle, on tavaroiden haku todennäköisesti tehtävä jo ennen loman alkua. Varausten käsittelyä loman
aikana ei voida taata toimiston kiinniolon takia.
Tehdessäsi varauksen lomakkeen kautta, tulee siitä käydä ilmi sen henkilön yhteystiedot, joka vastaa
tavaroiden tuomisesta ja hakemisesta, tarvittavat välineet ja niiden määrä, sekä ajankohdat, jolloin
tavaroiden hakeminen ja palauttaminen on mahdollista.

Tavaroiden hakeminen
Välinepankin tavaroita säilytetään kahdessa sijainnissa: Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimistolla
Pielisjoen linnassa (Siltakatu 2), sekä liiton Joensuun teollisuusalueella sijaitsevalla varastolla. Paikka, josta
tavarat tulee hakea, ilmoitetaan varauksen käsittelyn jälkeen hakemisajan ilmoittamisen yhteydessä.
Tavaroiden luovutuksesta vastaa maakuntaliiton yhteyshenkilö.
Huomaathan, että osa tavaroista vaatii todennäköisesti niiden hakemista autolla. Mikäli olet varaamassa
juomakaappi tai telttoja (painoineen), voi hakemiseen myös automallista riippuen tarvita peräkärryä.

Tavaroiden käyttö
Tavarat ovat niiden varaajan käytössä aina sovitusta hakuajankohdasta, niiden sovittuun
palautusajankohtaan asti. Varaaja on kuitenkin myös vastuussa tavaroista ja niiden kunnosta tämän välisen
ajan, ja on velvoitettu korvaamaan tavaroille tuona aikana mahdollisesti koituneet vahingot. Tavaroita ei
ole vakuutettu ja ne oletetaan palautettavan samassa kunnossa, kun ne on myös luovutettu.
Ensiapulaukun kohdalla varaajan edellytetään myös korvaavan laukusta käyttämänsä tarvikkeet. Käytetyt ja
korvatut tarvikkeet on ilmoitettava maakuntaliiton yhteyshenkilölle palautuksen yhteydessä.

Tavaroiden palautus
Varatut tavarat tulee luovuttaa takaisin välinepankille sovittuna ajankohtana ja sovittuun paikkaan. Tämä
sovitaan viimeistään tavaroiden hakemisen yhteydessä. Tavaroiden luovutuksen yhteydessä varmistetaan,
että kaikki tavarat ovat palautuneet takaisin ja että ne ovat sovitun laisessa kunnossa. Palautuksen kuittaa
maakuntaliiton yhteyshenkilö.

