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Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.3.2020 

 
Maijanranta     PÄÄRAKENNUS   

 

Varaus alkaa klo 12:00 ja päättyy seuraavana päivänä klo 10:00. Poikkeavista 
vuokrausajoista tulee neuvotella etukäteen. 
Tilojen varaajan tulee ilmoittaa yhteystietonsa varattaessa ja hän vastaa tiloista 
vuokra-aikana.   
Avaimet noudetaan KOKS:n asiakaspalvelusta ja ne palautetaan varauksen jäl-
keisenä päivänä klo 12:00 mennessä, viikonlopun varauksen jälkeen viimeistään 
maanantaina.  
 
Vuokraan sisältyy päärakennuksen saunojen (2kpl) käyttöoikeus, mutta ei ranta-
saunan käyttöoikeutta. Alueella oleva grillikatos on yhteiskäytössä. Grillikatoksen 
avain on keittiön seinällä. 
 
Päärakennuksessa on TV, videotykki, langaton internet (ei vaadi salasanaa), ste-
reot ja fläppitaulu. Tilat 50 henkilölle.  
 
Varustus:  

Takka, astianpesukone, liesi, mikro ja tuplakahvinkeitin. Astiat, lasit 
ja ruokailuvälineet. Varaajia pyydetään huolehtimaan siitä, etteivät 
Maijanrannan astiat sekaannu omiin/pitopalvelun astioihin.  
Rikkoutuneet astiat tulee ilmoittaa/korvata. 
 

Kaivovesi: 
Alueen vesi tulee omasta porakaivosta, mutta EI OLE JUOMAKEL-
POISTA korkean fluoripitoisuuden vuoksi. Veden laatua seurataan 
säännöllisesti.   

Sisäänkäynti: 
Ulko-ovessa on turvalukko tavallisen lukon yläpuolella, molemmat toi-
mivat samalla ura-avaimella. Avaa ensin turvalukko kääntämällä 
avainta oikealla niin, että lukko loksahtaa kerran. Avaa sen jälkeen ta-
vallinen lukko. 

 
Hälytys:  

Hälytysjärjestelmä on eteisessä vasemmalla seinustalla (ohje sei-
nällä). Ota hälytys pois päältä hälytysavaimella ennen kuin menet si-
sätiloihin. 
Virhehälytyksen sattuessa ilmoita siitä välittömästi turvapalvelulle 
puh. 0400 653 975 Muussa tapauksessa turvapalvelun mahdolliset 
kulut laskutetaan varaajalta.  
Poistuessa on ikkunat ja ovet (3 kpl) suljettava sekä hälytys kytket-
tävä päälle. 
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Saunat:  

Yläsauna laitetaan päälle löylyhuoneen seinässä olevasta ajastimesta 
(ylempi). Mikäli kiuas ei lämpene, tarkista ettei kiukaan termostaat-
teja ole käännetty pois päältä. 
Alasaunaan (avain keittiön seinällä) on käynti kuistilta. Sauna laite-
taan päälle pukuhuoneen seinässä olevasta ylemmästä termostaa-
tista, alempi on ajastusta varten. Kiukaassa olevia termostaatteja ei 
saa säätää. 

 
Ilmastointi/ lämmitys: 

Salissa on kaksi automatisoitua ilmalämpöpumppua. Ilmastoinnin sää-
din on parvelle johtavien portaiden vieressä. 
Takkaa sytyttäessäsi muista aukaista pelti ja sulkea se tulen sam-
muttua. Huolehdithan, että takkapuita on seuraavalle käyttäjälle.  

 
Valot:  

Valojen ohjauskeskus on keittiössä. Pihavalot sytytetään ja sammute-
taan rantasaunan viereisestä valaisintolpasta (pieni avain). 

 
Siivous:  

Käytön jälkeen tilat on siivottava huolellisesti seuraavaa varaajan var-
ten.  

 Hinnoittelussa on lähdetty siitä,  että jokainen käyttäjä siivoaa paikat 
itse tai tilaa maksullisen siivouksen tilauksen yhteydessä. Siivousko-
merosta löytyvät ohjeet ja kaikki tarvittavat välineet. 

   
 Mikäli siivouksessa on huomautettavaa, laskutamme siivouksesta 
 50€/alkava tunti.  
 
 
Ongelmatilanteissa: 

Anu Penttinen puh. 050 582 8798, arkisin klo 8.00 – 18.00 
 
Huoltomies Erkki Penttinen puh. 050 554 9871, arkisin klo 22.00 
saakka 
 
Muulloin     Hanna Vilkki puh. 040 831 0664 

 
 
 


