SEXSJÖ JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
1.VUOSI-JA KAUSIPAIKAT
Ne, joilla on kausi-/vuosipaikka, ovat velvollisia toimimaan isäntinä 2 kertaa
kesä-elokuun aikana. Listat ovat esillä kioskissa. Ne on oltava
täytettyinä viimeistään 15. toukokuuta. Mikäli tätä sääntöä ei noudateta, voi vuokran
antaja kieltäytyä uusimasta kausi/vuosipaikkaa, ja mikäli näin tapahtuu, eikä vaunua
siirretä 2 viikon kuluessa siirto ilmoituksesta, on vuokran antajalla oikeus tyhjentää
paikka ilman korvausvelvoitteita mahdollisista esinevahingoista.
Mikäli matkustusajoneuvo poistetaan kausi-/vuosipaikalta, tulee siitä ilmoittaa
isännälle. On myös ilmoitettava päivämäärä, jolloin paikka otetaan jälleen
käyttöön. Vastaanotosta saa tätä tarkoitusta varten tehtyjä ilmoituspylväitä. Mikäli ei
paikan haltija ole laittanut omalle paikalleen ilmoitusta takaisin paluusta, ei vuokran
antajalla ole vastuuta siitä jos paikka on jonkun toisen käytössä takaisin palatessa.
2. ILMOITTAUTUMINEN
Kioskilla olevaan tauluun tulee merkitä saapumisensa heti alueelle tullessaan. On
myös ilmoitettava kuinka monta matkaajaa on mukana. Tämä on tehtävä ennen kuin
jatkaa matkaansa vaunulle. Kaikkien on myös täytettävä yöpymislomake.
3. ASUNTOVAUNUT JA ASUNTOAUTOT
Asuntovaunut/-autot tulee olla sähkömittareilla varustettuja. Ne täytyy olla
siirrettävissä ja liikennekäyttöön hyväksyttyjä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki
vaunut ja autot on oltava vakuutettuja ja katsastettuja. Autojen/vaunujen tulee olla
varustettu voimassa olevalla vaahtosammuttimella ja palohälyttimen käyttö olisi
suotavaa . Muita kuin ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ei saa säilyttää
etuteltoissa.
4. ULKORAKENNELMAT
Oman terassin saa tehdä etutelttaa ja muuta oleskelua varten. Vain perinteiset
etuteltat sekä StandBy teltat ovat sallittuja. Terassia rakentaessa on kuitenkin
huomioitava turvaväli joka on 4m seuraavaan matkailuajoneuvoon, telttaan ja
rakennelmaan. Ottakaa ensin yhteyttä turvatoimikuntaan ennen terassin rakentamista.
Puh. Christel Viitanen 045- 3548563 tai Mikael Smeds 0500518108
5. TISKAUS
Astioiden tiskaaminen tulee tehdä tiskihuoneessa sekä kesäaikaan kesä wc:n
vieressä olevalla tiskauspaikalla.
6.SAUNA
Sauna lämmitetään kesäaikana joka päivä ja muina vuodenaikoina perjantaisin

ja lauantaisin. Matalasesonkiaikana käytetään ainoastaan puusaunaa.

7.KOTIELÄIMET
Kotieläimet ovat tervetulleita alueelle, mutta ne on pidettävä kytkettyinä.
Kotieläimet eivät saa olla/uida yleisillä uimarannoilla, oma uimapaikka
kotieläimille on alueen päädyssä, paikka on merkitty näkyvästi. Kotieläimiä ei saa
tuoda yhteisiin oleskelutiloihin. Jätökset tulee siivota heti pois.
8.HILJAISUUS
Hiljaisuus on klo. 23.00-07.00 välisenä aikana, (mikäli ei toisin mainita)portti
pidetään suljettuna klo. 23.00-08.00. Kun portti on suljettu, on asiaton
moottoriajoneuvojen käyttö alueella kielletty.

9.TURVALLISUUS
Jokaisella leiriytyjällä on velvollisuus auttaa mahdollisen hätätilanteen sattuessa
kykyjensä mukaan. Leirintä alueen pelastus ja turva ohjeet ovat esillä kioskilla
ilmoitustaululla. Jokaisen kausi/vuosipaikkalaisen tulee tutustua näihin ohjeisiin
huolella.
10.SÄILYTYS
Yhdistys ei vastaa tavaroiden säilyttämisestä alueella.
Kun vuosi-/kausipaikka jätetään, täytyy paikan olla siisti.
Yhdistyksellä on oikeus laskuttaa siivouskuluista, mikäli paikka on siivoamatta.
11.VENEET
Veneitä saa vapaasti käyttää. Avaimen veneen lukkoon sekä pelastusliivit voi hakea
kioskilta ja jokaisen veneilijän on noudatettava lakia vesiturvallisuudesta. Alaikäisten
veneily on aina vanhempien vastuulla. Huom. Alueella on pelastusvene jonka käyttö
muuhun kuin pelastustehtävään on ehdottomasti kielletty.
12.LEIKKIPUISTO
Leikkipuisto on tarkoitettu lapsille, mutta vain aikuisen valvonnassa ja vastuulla,
yhdistys ei ota vastuuta, mikäli lapsi loukkaantuu leikkiessään leikkipuistossa.
Trampoliinilla saa olla korkeintaan kaksi samalla kertaa ja isännällä on oikeus
puuttua asiaan, mikäli tätä ei noudateta.
Polkuautot ovat tarkoitettu yhdelle lapselle kerrallaan ja niitä saa käyttää korkeintaan
20 min kerralla.
13.YLEISTÄ

Kaikkien velvollisuus on huolehtia siitä, että alue pidetään siistinä ja viihtyisänä.
Yleisissä tiloissa ei saa käyttäytyä muita häiritsevästi. Huom. Yleinen järjestyslaki
sekä laki kotirauhan rikkomisesta.
14. Isännällä on oikeus määrätä poistumaan alueelta sellaiset henkilöt, jotka
huomautuksesta huolimatta jättävät noudattamatta järjestyslakia, alueen
järjestyssääntöjä, isännän määräyksiä tai muita yhdistyksen asettamia sääntöjä.
Isännän tulee tarvittaessa ottaa yhteys viranomaisiin.

15.SÄHKÖKAAPELIT
Ainoastaan ulkokäyttöön hyväksyttyjä ja sääolosuhteita kestäviä sähkökaapeleita
saa käyttää. Mikäli tilapäiskaapeleita joudutaan käyttämään, on ne suojattava
kulkuteillä.
SF-Caravan Pietarsaarenseutu r.y.
HALLITUS

