
K U O M U N  L Ä H E T TÄ M I S O H J E

Kun olet lähettämässä vanhaa kuomua kaavantarkastukseen tai kiinnikkeiden kohdistukseen, irrota kuomu 
ensiksi kaarista. Puhdista kuomusta pahimmat liat pois (varsinkin irtolika ja lintujen jätökset) huuhtelemalla 
tai pesemällä kuomu. Ajan saatossa tullutta ”patinaa” ei kuomusta saa pois, mutta muuten kuomun pitäisi olla 
puhdistettu. Jos kuomusi on märkä, niin odota, että se kuivuu ennen pakkaamista sitä lähettämistä varten.

Muista laittaa kuomupaketin sisälle lappu, jossa ovat yhteystietosi ja tiedot venemallista (merkki, malli, 
vuosimalli). Voit myös täyttää tulostettavan lomakkeen TÄSTÄ

Kuomupaketin voi lähettää meille kahdella tavalla; joko postipakettina tai Matkahuollon kautta.
Vanhan kuomun voi myös tuoda tehtaallemme. Olemme avoinna arkisin klo 08.00-16.00.

Osoite: VA-Varuste Oy, Siikaranta 14, 70620 Kuopio

Meillä on sopimus sekä Postin että Matkahuollon kanssa siitä, että meille tulevat paketit tuodaan tehtaaseen 
saakka. Meillä ei ole pakettien noutomahdollisuutta! Noutopisteisiin ohjattujen pakettien osalta on suuri riski sille, 
että paketti palautuu takaisin lähettäjälle noutamattomana.

Postipaketin lähettäminen

Lähetä paketti meille perinteisenä pakettina, ei saa lähettää automaattiin noudettavaksi!

Helpoiten lähettäminen onnistuu Postin internetsivulla: https://www.posti.fi/palvelutverkossa/lahettaminen/#/

1. Valitse paketin koko, esim. S, M, L
2. Vastaanottajan nimi: VA-Varuste Oy -> valitse: toimitus Postiin -> Syötä osoite: Siikaranta 14, 70620 Kuopio
3. Saapumisilmoitus tekstiviestitse 0€, puh. 044 7659 502
4. Älä valitse mitään lisäpalveluita (postiennakko, säilytysajan pidennys tms)
5. Syötä omat tietosi ja maksa

Matkahuollon paketin lähettäminen

Lähetä paketti peruspakettina (ei lähellä-pakettina) Kuopion Matkahuollon terminaaliin/asemalle.

Helpoiten lähettäminen onnistuu Matkahuollon internetsivulla:
http://www.matkahuolto.fi

1. Valitse ”Lähetä paketti”
2. Kuinka paljon pakettisi painaa? (laita paino)
3. Valitse paketin koko, esim. XXS, S, M, L
4. Älä valitse mitään lisäpalveluita!
5. Vastaanottajan nimi: VA-Varuste Oy, puhelinnumero 044 7659 502, 

sähköpostiosoite: va-varuste@va-varuste.fi
6. Minne lähetät? Hae: Kuopio Puutarhakatu 3 (70300 Kuopio). Tämä on Matkahuollon terminaalin/aseman 

osoite. Vain tähän osoitteeseen lähetetyt paketit toimitetaan meille tehtaaseen saakka. 

https://shop.va-varuste.fi/wp-content/uploads/2022/02/Kuomutilaus-lomake-web-taytettava.pdf
https://www.posti.fi/palvelutverkossa/lahettaminen/#/
http://www.matkahuolto.fi

