Mökkiohjeet
Lomaviikko alkaa lomaviikkoa edeltävänä
lauantaina klo 16.00 ja loppuu lomaviikon
lauantaina viimeistään klo 12.00.
Ovi aukeaa koodilla ja keittiön hyllyillä olevilla
kulkutägeillä.
Napsauta eteisessä oleva ”kotona-poissa” –
kytkin ”kotona” –asentoon.
Eteisestä löytyy talvikaudella 2 kpl hissilippuja.
Ulkovarastossa on takkapuita, lumilapio,
katuharja ja pulkka.

Mikäli huomaat epäkohtia, puutteita astioissa, lampuissa,
imuripusseissa tai puhdistusaineissa tms.
Ota yhteyttä mökkiemäntään

Tarkasta, että mökki on siivottu ohjeiden
mukaan.
Tupakointi mökissä on ehdottomasti kielletty.
Lemmikkieläinten viennistä mökille on
erikseen sovittava mökkiemännän kanssa ja
maksettava erillinen loppusiivous.
Toivomme, että mökin kalusteet pidetään
paikoillaan. Tämä siksi, että lattia pysyy
paremmassa kunnossa. Liinavaatteet,
pesuaineet (pyykin/tiskin) ja wc- ja
talouspaperit jokainen huolehtii itse.

Ennen kotimatkaa:
 Imuroi lattiat
 Pyyhi lattiat kostealla
 Pese sauna, kylpyhuone ja wc:t (myös wcistuimet)
 Tuuleta vuodevaatteet ja imuroi & puistele matot
 Pese uuni ja jääkaappipakastin. Tyhjennä
astianpesukone, luukku auki ja hana kiinni
 Pyykinpesukoneen luukku auki ja hana kiinni
 Puhdista takka (pyyhi myös lasit), tyhjennä tuhkat
ulkona olevaan tuhka-astiaan. Jäähtyneet tuhkat
tuhka-astiasta voi tyhjentää roska-astiaan.
 Puhdista siivousvälineet (myös imurin suulake)
 Tuo seuraaville takkapuita valmiiksi
 Tyhjennä ruokakaapit.
 Sulje ikkunat ja ovet
 Napsauta eteisessä oleva ”kotona-poissa” –kytkin
”poissa” –asentoon.
 Vie sanomalehdet ja muut paperikierrätykseen
kelpaavat kierrätyspisteeseen:
Jätekukko Recycling, Tahkolaaksontie 4
keräyskartonki, pienmetalli, keräyslasi,
muovipakkaukset ja biojäte
Rinki-ekopiste Tahkovuorentie 1
• keräyskartonki, pienmetalli, keräyslasi,
muovipakkaukset ja keräyspaperi.

Tia Rautio
040 594 0069
rautiotia@gmail.com
Muita ohjeita:
• Autonlämmitys max 2 tuntia kerrallaan
• Hissiliput ovat etäluettavia, joten ne ovat
tarkoitettu taskussa pidettäviksi. Lippuun ei
saa tehdä reikää vahingoittaa sirua.
• Takassa on hormissa pelti, joka on avattava
ennen takan sytytystä. HUOM! älä sulje
peltiä, jos takassa on hehkuvia kekäleitä.
• Jos muutat pattereiden lämpötilaa, niin
palautathan ne lähtiessäsi n + 20 asteen
lämpötilaan. HUOM! Patterit ja
kuivauskaappi kytkeytyvät pois päältä
saunan ollessa päällä.
• Lattialämmityksien tulee antaa olla
perusasetuksissa (mustat pisteet säätimissä).
Ei saa muuttaa.
• Huuhtele saunan lauteet suihkulla jokaisen
käyttökerran jälkeen.
• Jos mökkiviikkosi aikana hajoaa mökin
kalustoa (esim. juomalaseja), niin
ilmoitathan niistä mökkiemännälle - näin
mökin kalusto pysyy koko ajan kunnossa ja
täysimääräisenä.

Muista jättää mökillä olleet kulkutägit ja
hissiliput eteiseen.
Näitä ohjeita noudattamalla varmistat, että
kaikkien mökin varanneiden on mukava tulla
mökille.
Jos mökkiä ei ole siivottu pois lähtiessä tai siellä
on tupakoitu, veloitamme siivousmaksun
siivouslaskun huoltoyhtiön laskun mukaan,
minimissään kuitenkin 200 €.

