Vuokraajan ohjeet / Toimintaohjeet Susisuon toimintakeskukselle
VUOKRA-AJAT

Noudata aina sovittuja vuokrausaikoja!
SIIVOUS VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

• siivousvälineitä löytyy takahuoneen komerosta sekä miesten WC:stä
• lattiat lakaistaan / imuroidaan ja tarvittaessa pyyhitään kostealla
• astiat pestään ja laitetaan kuivauskaappiin
• keittiötasot ja pöydät pyyhitään, jos ovat likaantuneet
• petivaatteet ja patjat pinotaan siististi
• roskat viedään puomin luona olevaan ulkoroskikseen ja uudet roskapussit laitetaan tilalle
(tiskipöydän alalaatikossa lisää pusseja)
• saunan ja pesuhuoneen lattiat huuhdellaan vedellä saunomisen päätteeksi
• huolehdi siitä, että seuraavan vuokralaisen on mukava tulla, paikat on jätettävä
samanlaiseen kuntoon kuin ne olivat luovutettaessa (pesissä käytettyä puumäärää ei
tarvitse tuoda puuvarastolta), siivoamisen laiminlyönnistä laskutetaan erikseen,
sanktiohinnat on ilmoitettu alla
SAUNAN LÄMMITYS

• polttopuut ovat pukuhuoneessa puulaatikossa
• lisää polttopuita löytyy puuvarastosta, puuvaraston avain on sama kuin majan avain;
muistathan lukita puuvaraston poistuessasi majalta
• lämmitys aloitetaan pienemmillä puilla, jonka jälkeen voi lisätä suurempia
• kiukaan tehollinen lämmitysaika noin tunti kesäisin (talvella enemmän), jonka jälkeen
lisättävien puiden määrää voidaan pienentää ylläpitoon. Täyden padan veden
lämmitykseen kiehuvaksi riittää noin puolitoista pesällistä. Kylmillä ilmoilla voi polttaa puuta
myös pukuhuoneen pesässä
• saunan piipussa ei ole peltiä
• saunan ja pesuhuoneen lattialle laitettavat trallit ovat saunan lavolla, saunomisen
loputtua muista nostaa ne takaisin lavolle kuivumaan
MAJAN TAKAN LÄMMITYS

• takan piipun pelti avataan takan sivulta; pelti on auki, kun teippimerkki on ylöspäin
• polttopuuta on laatikossa, lisää polttopuita löytyy puuvarastosta
• pesän täytyy olla musta ennen kuin suljet pellin
• takan reunalle ei saa laittaa valuvia kynttilöitä
KODAN JA ULKOTULIPAIKAN KÄYTTÖ

• Kota ja ulkotulipaikka ovat vuokraajan käytettävissä, puuta löytyy kodasta
LÄHTIESSÄSI TARKISTA, ETTÄ

• kaikki ikkunat ovat kiinni
• kaikki ovet tulevat lukittua, myös takaovet, samoin puomi on laitettava kiinni (ura-avain)
• avaimet laitetaan hellan yläpuolella olevaan maustekaappiin
SIIVOUKSEN LAIMINLYÖNTI: siivouskuluina voidaan veloittaa vuokraajan vuokraushinta
HUOMIOITHAN että Susisuon Toimintakeskus ja piha-alue ovat retkeilyreitin varrella.

Pihassa oleva kota on myös ohikulkevia retkeilijöitä varten, vaikka majalla olisikin
parhaillaan vuokralainen. Sisätiloihin ei saa päästää vuokralaisiin kuulumattomia!
Viihtyisää aikaa Susisuon toimintakeskuksessa!

Päivystysnumero: 0500-888891 (majaisäntä)

