SF-Caravan Saim

SF-Caravan Saimaan Seutu ry

Laamalansaaren SFC-alueen järjestyssäännöt 2019

SFC-alue Laamalansaari on SF-Caravan Saimaan Seutu ry:n omistama alue. Se sijaitsee Mikkelin
Suomenniemellä osoitteessa Karavaanikuja 55. Alue on tarkoitettu vain SF-Caravan ry:n tai sen
ulkomaalaisen sisarjärjestön käyttöön. Jäsennumero on pidettävä matkailuajoneuvossa aina
näkyvissä.

Ilmoittautuminen
Alueelle saavuttaessa ilmoittaudutaan kesäisäntäkaudella isännälle. Muina aikoina täytetään
päärakennuksessa matkustajailmoitus ja päiväkirja. Ohjeet keittiön seinällä.
Kausimaksut
Kausipaikka (vain matkailuautoille) ja kiinteä vuosipaikka ovat ajalla 1.10.-30.9. Kumpikin
sisältää kesäisäntävelvoitteen. Paikoista tehdään kirjallinen sopimus. Kausipaikan ja kiinteän
vuosipaikan voi lunastaa ainoastaan SF-Caravan Saimaan Seutu ry:n jäsen, joka on Suomen
kansalainen. Kausi- ja vuosimaksu tulee suorittaa hallituksen määräämänä aikana. Kiinteää
vuosipaikkaa haluavan on oltava yhteydessä aluevastaavaan tai puheenjohtajaan
Matkailuajoneuvot
- Turvaväli on 4 m matkailuajoneuvosta, vierellä olevasta autosta ja teltasta sekä palavasta
materiaalista, kuten puisista aidoista, patioista ym.
- Pation pituus on enintään vaunun kokonaismitta ja leveys 2,5 m.
- Vaunuja tulee pystyä tarvittaessa siirtämään.
- Alueella olevien vaunujen on oltava katsastettuja.
- Etuteltoissa ei saa käyttää sisätiloihin tarkoitettuja sähkölaitteita. Pihavaloihin sähköä saa
käyttää ainoastaan oman sähkömittarin kautta.
- Treffien ja kokoontumisten aikana on sallittu vain valosähkön käyttö.
- Numeroidut rantapaikat ovat kesäkaudella vain vierailijoiden käytössä.
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Moottoriajoneuvot
Moottorikelkkojen ja muiden moottoriajoneuvojen tarpeeton käyttö on kielletty piha- ja
vaunualueella. Moottoriajoneuvoja saa kuljettaa vain ajo-oikeuden omaava henkilö.
Alueen edustalla olevalla vesialueella tulee välttää turhaa ajelua.
Veneet
Alueen kausi- tai vuosipaikkalaisella voi olla käytössään yksi oma vene/ vaunukunta.
Venepaikkoja on rajoitetusti, ja vene säilytetään hallituksen osoittamalla paikalla telalla.
Omat veneet ovat rannassa omistajien vastuulla. Venepaikka laskutetaan vuosittain erikseen.
Yhdistyksen omat veneet ja kanootit on merkitty yhdistyksen tarroilla. Ne ovat alueella
oleskelevien vapaasti käytettävissä. Kanootin melat saa toimistolta tai kesäisännältä.
Käytön jälkeen veneet ja kanootit palautetaan niille varatuille paikoille. Omat moottorit on
irrotettava yhdistyksen veneistä käytön jälkeen.
Vierailijat, jotka majoittuvat alueella ja joilla on oma vene mukana.
Veneiden lasku/ nosto on alueella majoittuvilla ilmainen, ulkopuolisilta hallituksen määräämä
maksu/ suunta.
Veneessä yöpyminen on sallittu SF-Caravan-jäsenkortilla. Yöpymisen hinta on normaali
aluemaksu.
Saunarannassa on pelastusvene, jota saa käyttää vain hätätapauksessa.
Telttailu
Telttailu on sallittu alueella SF-Caravan jäsenkortilla. Yöpymisen hinta on normaali aluemaksu.
Jätehuolto
Alueella on jätteiden lajittelu. Ohjeet jätekatoksessa. Talousvedet ja kemialliset WC:t
tyhjennetään niille erikseen osoitettuihin paikkoihin.
Ruoanlaitto
Pää- ja saunarakennusten keittiöissä on käytettävissä sähköliesi ruoan valmistukseen.
Grillipaikoilla tulee noudattaa huolellisuutta tulen käsittelyssä.
Kalanperkaus
Kalanperkauspaikka sijaitsee rannassa veneluiskan vieressä. Paikalla tarkemmat ohjeet.
Kalansavustus on sallittu alagrillillä.
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Tiskaus
Tiskauspisteet ovat pää- ja saunarakennusten keittiöissä. Tiskaamista juoksevan veden alla
tulee välttää.
Pyykki
Vaatteiden pesua varten on maksua vastaan pesukone ja kuivausrumpu saunarakennuksen
keittiössä.

Saunavuorot ja suihkut
Saunat:
- Naiset klo 18.00 - 19.30, miehet klo 19.30 - 21.00.
- Uimapukusauna perjantaisin klo 21.00 - 22.00.
- Tilaussauna on varattavissa kesäisänniltä, joko ennen tai jälkeen yleisten saunavuorojen.
- Sauna-ajat koskevat touko-syyskuuta Muina aikoina sovitusti.
- Viimeinen saunoja huuhtelee ja nostaa matot ja lauteet kuivumaan, huuhtelee ja lastaa
lattiat, käynnistää huippuimurin ja lukitsee ovet.
Lemmikkieläimet
Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä, ja niistä on huolehdittava niin, ettei muille alueen
leiriytyjille aiheudu haittaa. Lemmikkien jätökset tulee omistajien huolehtia pois. Lemmikkien
uittaminen on sallittu ainoastaan veneluiskalla. Lemmikkejä ei saa pestä saunatiloissa.
Nopeusrajoitus
Nopeusrajoitus vaunualueella on 10 km/h.
Hiljaisuus
Vaunualueella on hiljaisuus klo 23.00 – 7.00. Tuona aikana on kaikkien alueen asukkaiden
voitava halutessaan nukkua häiriöttä.
Pää- ja saunarakennuksen siivous
Pää- ja saunarakennus siivotaan talvikaudella viikonloppuisin sovitusti, kuuluu kaikille.
Siivouslista on keittiössä. Kesäkaudella siivouksesta huolehtii kesäisäntä ja siivooja.
Siivouksen kokonaistyöaika on viisi ja puoli tuntia.
Tavaroiden säilytys
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Yhdistys ei vastaa alueelle jätetyistä tavaroista. Alueella säilytettävät yksityisten henkilöiden
tavarat on merkittävä selvästi nimellä tai jäsennumerolla.

Maksut
Hallituksella on oikeus tehdä hintojen muutoksia tarvittaessa.
Yleistä
Myynnissä olevat kaasupullot on säilytettävä lukittuina eri tilassa tyhjien pullojen kanssa.
Säilytyspaikan läheisyydessä tupakointi ja tulen käsittely on kielletty.
Alueen käytännön asioista ovat vastuussa aluevastaava ja yhdistyksen puheenjohtaja.
Hoitotoimikunnalle ja kesäisännille on omat erilliset toimintaohjeet.
Jos alueelle halutaan lahjoittaa tavaraa, tulee siitä neuvotella aina etukäteen yhdistyksen
puheenjohtajan kanssa.
Vaunupaikat

Vuosipaikkalaisen poissa ollessa vaunupaikat vierailijoiden käytössä.
Vaunupaikkojen alustat ja terassit ovat vierailijoiden käytössä, mikäli niitä ei ole
poistettu paikoiltaan.
Vaunupaikkojen ja ympäristön siisteyteen tulee kiinnittää huomiota.

Hyväksytty SF-Caravan Saimaan Seutu ry:n hallituksen kokouksessa 19.04.2019

