PIKKU-SYÖTTEEN CARAVAN ALUEEN OHJEISTUS KAUDELLE 2021 – 2022
Vaunun sijoittaminen
Pikku-Syötteen matkailuvaunualueella on rajoitetusti tilaa, joten parkkeeraathan vaunusi tontillesi huolellisesti ja
oikein.
Vaunut tulee sijoittaa siten, vaunu tulee vasemmalle puolelle sähkötolpasta. Etäisyys seuraavaan vaunuun on oltava
vähintään 4 metriä. Tämä sääntö ei koske normaalia vaunutelttaa. Vaunujen väliin parkkeerattavien autojen etäisyys
toisen omistuksessa tai hallinnassa olevaan viereiseen autoon tai matkailuajoneuvoon on oltava vähintään 1,8 metriä.
Matkailuautoissa käytettävään markiisikatoksen etäisyyden toisen hallitsemasta ajoneuvosta tai vaunusta tulee myös
olla vähintään 1,8 metriä.
Apuja voit kysyä meidän Kiinteistöhuollolta arkisin Klo 07-15 puh. 050 431 7974, Muina aikoina päivystys, puh.
044 491 6627
Vaunujen tuominen
Virrat kytketään sekä vaunualueella että huoltorakennuksessa 17.9. Ongelmatapauksissa ottakaa yhteyttä
kiinteistöhuollon numeroon arkisin Klo 07-15 puh. 050 431 7974. Muina aikoina päivystys, puh. 044 491 6627
Vaunun ympärillä olevat rakenteet.
Vaunuihin ja niiden ympärille EI SAA rakentaa erillistä katosta / kehikkoa turvallisuussyistä.
Kaikki vaunuun kuulumattomat rakennelmat on siirrettävä, tai poistettava vaunupaikalta kauden loputtua. Lavat tai
muut rakennelmat on mahdollista siirtää vaunupaikan takapuolelle niin, että ne eivät estä koneella ajoa.
Lämmitysilmoitukset ja lumityöt
Lämmitysilmoitukset on tehtävä klo. 08 tai 14 mennessä tekstiviestillä tai soittamalla arkisin Klo 07-14 numeroon
050 431 7974. Muina aikoina päivystys, puh. 044 491 6627. Sähköjä käydään kytkemässä päivittäin klo 08.00 sekä klo
14.00. Muina aikoina tehdyistä sähköjen päälle laitoista veloitamme 50 € lisämaksun.
ESIMERKKIVIESTI, JOSSA VIRTA KYTKETÄÄN VAUNUUN NR 01 ALKAEN 15.1. KLO 14.00:
PÄÄLLE PAIKKA NR 01 15.1. ALK. KLO 14, TAI PÄÄLLE PAIKKA NR 01 15.1. ALK. KLO 8
VAUNUN OMISTAJA HUOLEHTII LÄHTIESSÄÄN ITSE VIRRAN POIS PÄÄLTÄ.
Kun lähetät tekstiviestiä, niin tarkasta mihin numeroon lähetät viestin. (Kiinteistöhuolto, tai päivystysnumero).
Huom!! Talvikaudella ilmoita tulostasi perjantaihin klo. 11 mennessä, jotta vaunupaikka ehditään aurata.
Lumityöt tehdään koko caravanalueella aina perjantaisin ja tarvittaessa. Aurauksen tarpeesta voit ilmoittaa
kiinteistöhuollolle arkisin Klo 07-15 numeroon 050 431 7974. Muina aikoina päivystys, puh. 044 491 6627

Huoltorakennus.
Asuntovaunualueen huoltorakennuksen WC:t ja suihkut sekä kemiallisen WC:n tyhjennyshuone ovat aina
käytössänne.
Saunat ovat lämmitettävissä käsikäyttöisellä kellokytkimellä joka päivä klo. 8 – 10 ja klo. 14 – 23.
Muutoksista ja poikkeavista lämmitysajoista ilmoitamme huoltorakennuksen ilmoitustaululla. Talousvettä saat
huoltorakennuksen astioiden- ja pyykinpesuhuoneen vesipisteistä.
Huoltorakennuksen ovet toimivat numerokoodilla. Koodin saa kiinteistöhuollosta, hotelli Pikku-Syötteen
vastaanotosta tai ala-aseman kahvilasta laskettelukauden aikana.
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Näin varmistamme, että huoltorakennus on ainoastaan vaunulaistemme käytössä ja paikat pysyvät ehjinä ja siisteinä.
Vältäthän tarpeetonta veden tuhlausta varsinkin silloin, kun alueella on eniten asukkaita. Huolehdi omalta osaltasi
huoltorakennuksen siisteydestä ja viihtyisyydestä.
Avaimen kuntosalille saat hotellin vastaanotosta ja avain on palautettava käytön jälkeen.
Mikäli havaitsette puutteita, jotakin rikkoutuneen tai olevan epäkunnossa, ilmoitattehan siitä välittömästi
kiinteistöhuoltoon.
Lemmikkieläimet
Lemmikkieläimet on pidettävä AINA kytkettyinä vaunualueella ja jätökset on kerättävä roskalaatikoihin.
Pyykinpesu
Pyydämme huomioimaan, että pyykinpesukone on tarkoitettu kaikkien vaunulaisten käyttöön, joten pyydämme
pesemään VAIN yhden koneellisen pyykkiä per vaunukunta per päivä. Näin takaamme, että kaikilla pyykinpesua
tarvitsevilla asiakkailla olisi mahdollisuus käyttää konetta.
Hyvät moottorikelkkailijat
Vältättehän turhaa tyhjäkäyntiä ja ajoa vaunualueella kaikkien siellä olevien viihtyisyyden vuoksi. Lisäksi
haluamme muistuttaa moottoriajoneuvoilla vaunualueella liikkuvia lapsista, jotka saattavat putkahtaa juosten tai
pulkalla laskien vaunun tai korkean lumipenkan takaa yllättävästi eteen. Pulkkailua vaunualueella tulisikin tästä syystä
välttää. Lähistöltä löytyy myös paljon turvallisempi ja varta vasten pulkkailuun tarkoitettu rinnealue.
Käytä vain kelkkailuun tarkoitettuja reittejä. RINNEALUEELLA KELKKAILU EHDOTTAMASTI KIELLETTY!

Palvelut ja yhteystiedot
Hotelli Pikku-Syöte, Ravintola Puro Tarkistathan aukioloaikamme ja ravintolatarjontamme netistä www.pikkusyote.fi
tai soittamalla (08) 8154 000.
Ala-aseman Central Cafessa hiihtokaudella kahvia, pikkulämpimiä, virvokkeita, olutta, kuumia toteja, makeisia. Puh.
050 303 9042
Ala-asema ja rinnetoimisto puh. 050 303 9042
Kiinteistöhuolto arkisin Klo 07-15 puh. 050 431 7974. Muina aikoina päivystys, puh. 044 491 6627
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