
MARJARINTEEN VAPAA-AJAN KIINTEISTÖ 
 

Yleisiä ohjeita Marjarinteen käyttäjille 

 

SÄHKÖ JA VESI 

Sähköt laitetaan päälle majoitusrakennuksen takaseinältä ja päärakennuksen pääkatkaisijasta ja ne suljetaan kiinteistön jäädes-
sä tyhjilleen. Pakkaskautena ei majoitusrakennuksen katkaisijasta sähköjä suljeta. 

Vesi kytketään parkkipaikkaa vastapäätä olevasta porakaivokopista: Avaa hana ja paina seinällä olevasta katkaisijasta virta 
päälle. Kopissa on kuvallinen ohje. Vesi on ehdottomasti katkaistava kiinteistön jäädessä tyhjilleen. 

 

HAVAITUT VIAT JA PUUTTEET 

Mikäli havaitset kiinteistön alueella vikoja tai puutteita, ilmoita siitä ensi tilassa yhdistyksen taloustoimikunnan jäsenille, ensisijai-
sesti puheenjohtajalle. Yhteystiedot löytyvät tästä läheltä. 

Saippuat, talous– ja WC-paperit yms. kuluva materiaali eivät kuulu yhdistyksen kustantamiin tarvikkeisiin (poikkeuksena talkoot 
tai muut yhdistyksen järjestämät tilaisuudet) vaan jokainen hankkii ne itse. Toki käyttämättä jääneet paperit ym. saa kernaasti 
jättää seuraaville käyttäjille. 

 

ROSKAT JA JÄTTEET 

Jokaisen tulee itse viedä mennessään roskat ja jätteet poistuessaan Marjarinteeltä. 

 

VESSAT 

Vessoja on kaksi, toinen mäen päällä ja toinen päärakennuksen tuntumassa. Molemmissa on kaksi ”kabinettia”. Vessojen jäteve-
det johdetaan umpikaivoihin; Ilmoittakaa välittömästi puheenjohtajalle tai taloustoimikunnan jäsenelle, jos havaitsette säiliöiden 
olevan täynnä tai lähes täynnä. Mainitkaa, onko kysymys ylä– vai alavessasta vai molemmista. 

 

YLEINEN SIISTEYS 

Jokaisen tulee lähtiessään siivota jälkensä, pyyhkiä pöydät ja lakaista tai imuroida lattiat, pestä astiat ja tarvittaessa ravistella 
matot. Jos lattialle on kaatunut jotain tahraavaa, on se pestävä. 

Majoitustilojen patjat on nostettava pystyasentoon kosteuden poistamiseksi patjan ja vuoteen välistä. 

 

TUPAKOINTI 

Tupakointi ei ole sallittu sisätiloissa. Älä koskaan heitä tumppeja maastoon, vaan käytä tuhkakuppia tms. astiaa tai syö natsasi. 

 

SAUNA 

Vesipadan alle kannattaa pilkkoa ohuita, enintään muutaman sentin läpimittaisia kuivia puita parhaan lämmitystuloksen takaa-
miseksi. Kiukaan alla palavat hyvin melko suuretkin puut. 

Saunan ja pesuhuoneen lattia on liukas. Liukkauden torjuntaan on olemassa kumimatot. Saunomisen jälkeen tulee matot poistaa 
lattialta, huuhtoa ja ripustaa esimerkiksi saunan terassin kaiteelle kuivumaan. 

Tyhjennä kiinteistöltä lähtiessäsi vadit ja saavit vedestä. Pidä huolta, että seuraavalle käyttäjälle jää polttopuita. 

 

PIHAVALOT 

Grillikatoksen edessä olevalle valaisimelle on oma katkaisijansa mittaritaulussa. Mäen valot saa päälle ja pois päärakennuksen 
vessan puoleiselta takanurkalta ja ylhäältä majoitusrakennuksen takaseinältä. 

Alavessan valot toimivat ainoastaan mäen ulkovalojen ollessa kytkettynä. 

 

AVOTULEN TEKO 

Katso erilliset tulenkäsittelyohjeet. 

 

VENEET 

Veneet ovat vapaasti yhdistyksen jäsenten käytettävissä. Saunarakennuksen alapuolisesta varastosta löytyy airoja. Yhdistyksel-
lä on myös yksi sähkökäyttöinen moottori. Palauta veneet ja moottori omille paikoilleen käytön jälkeen. 

 

MUUTA 

Lisää ohjeita saat yhdistyksen www-sivuilta osoitteesta https://jhl615.jhlyhdistys.fi/marjarinne/ tai taloustoimikunnan jäseniltä 
(yhteystiedot löytyvät seinältä). 

 

 

Yhdistyksen hallitus toivottaa oikein mukavia lomapäiviä Marjarinteellä! 

 

Marjarinteellä 5. päivä toukokuuta 2017 

Sihteerikkö 


