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Mökkien viikkoasukkaille

Hyvä kollega,

Tervetuloa Vähä-Kiljavalle! Osalle asukkaista Kiljava ja vuokraamasi mökki on tuttu, toisille
uusi tuttavuus. Tässä tietoa Kiljavasta ja mökeistä etenkin uusille asukkaille. Vuokralaisen
vaihto tapahtuu sunnuntaisin klo 12.00 mennessä. Ota yhteys emäntään ja sovi menettely
avainten luovutukselle/vaihdolle.

Mökissä on käytettävissä perusastiasto. Ne kuten kaikki muutkin mökissä esillä olevat
tavarat ovat vapaasti käytettävissä. Mikäli jotain rikkoutuu tai vahingoittuu, hanki uusi
vastaava tilalle.
Makuuhuoneissa on patjat, tyynyt ja peitteet – tuo omat lakanat ja pyyhkeet, myös astia- ja
käsipyyhkeet keittiöön. Mökki Aalto on kokonaan viikkovuokrakäytössä. Mökki Aallossa
lemmikit ovat sallittuja.

Mökki pitää siivota seuraavalle vuokralaiselle ja viedä tuomansa ruokatarvikkeet pois.
Mökin pienkoneet tulee irrottaa verkkovirrasta lähtiessä (kahvinkeitin, televisio, radio yms.)
ukkosvaaran takia.

Mökit on rakennettu 40-60 -luvulla, ja varustus on sen mukainen. Mökeissä on sähkö ja
jääkaappi. Vesi haetaan rinteen alapuolella olevasta kaivosta tai Kasinon pikkukeittiöstä.

Pihalla on ulkokäymälä, PuuCee. Muista käyttää käymälässä runsaasti kuiviketta, niin
käymälä säilyy hajuttomana. Ennen lähtöäsi tyhjennä ulkokäymälä kippaamalla viikon
tuotokset mökkikohtaiseen kompostikehikkoon ja peittämällä mullalla ja hakkeella.
Emäntä neuvoo tarvittaessa. Yhteiset bio- ja sekajäteastiat ovat Kasinon vajassa ja sen
vierustalla. Kompostoida voi myös mökin omaan kompostikehikkoon mutta ei kuitenkaan



PuuCeen pönttöön! Metalli-, paperi- ym. kierrätettävästä jätteestä vuokralaisen tulee
huolehtia itse.

SAFAn uimaranta on niin mökkiläisten kuten muidenkin SAFAn jäsenten käytettävissä.
Koiria tai muita lemmikkieläimiä ei saa tuoda uimarannalle. Eläimet on pidettävä aina kiinni
alueella. Kasinon pihagrilliä ja rannan grillipaikkaa voi käyttää. Kasinon kellarissa on
käytettävissä pesukone. Pesuvuoron voi varata varauslistalla. Kun käyt Kasinolla, vältä
häiritsemästä siellä olevia vuokralaisia. Majoitusrakennuksen suihku on rannalla kävijöiden
käytettävissä päiväaikaan (klo 10 - 20).

Vähä-Kiljavalla sauna on tärkeä. Mökkiviikkoon kuuluu 11.6.-8.8 välisenä aikana yksi
viikoittainen oma saunavuoro vanhalla saunalla, Puutalolla tiistaisin klo 16-17 ja Aallolla
keskiviikkoisin klo 16-17. Maksullisista lisävuoroista voi tiedustella emännältä. Voit tulla
myös yhteisille päivittäisille (ei maanantaisin) saunavuorolistan mukaisille naisten ja
miesten vuoroille 28.5.-29.8..

Ole tarkkana oman saunavuoron alkamisajasta; tule mieluummin vähän myöhässä kuin
liian aikaisin. Poistuminen omalta vuorolta pitää tapahtua ripeästi oman saunomisajan
puitteissa. Vanhan saunan reviiri alkaa ”sillasta”. Sama koskee saunakannaksen itäosaa;
veneiden säilytysaluetta pidemmälle ei pidä tulla. Saunaan ei saa tuoda kynttilöitä eikä
lemmikkieläimiä!

Noudata saunan lämmitys- sekä korona-ohjeita, jotka ovat saunassa. Tarkista saunoessasi,
että kiukaan alla palaa tuli. Lisää tarvittaessa pari puuta, vanhalla saunalla sulje alaluukku.
Jos puita ei lisätä sauna ehtii sammua vuoron aikana − pidäthän tulesta huolta etkä jätä
menemättä sinulle kuluvalle vuorolle! Vanha sauna kuumenee herkästi liikaa, joten
mieluummin liian pieni kuin suuri tuli seuraavalle vuorolle. Pestyäsi täytä vesisaavi ja
löylyvesisanko ja siivoa jälkesi. Jos et käytä omaa saunavuoroasi, ilmoita siitä hyvissä ajoin
emännälle, puh. 040 585 4212 (myös 050 371 9604). Emäntä Tiina Mäki on muutenkin
käytettävissä, jos tarvitset apua.

Hyvää kesää toivottaen,

Vähä-Kiljavan hoitokunta


