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Ohjeita Pyhäjärven 
reserviupseerien majan vieraille 

 

  



 SIJAINTI  

 
 

Linkki Google Maps –palveluun: https://goo.gl/maps/GvYK9NVXUQM2 
Linkki Kansalaisen karttapaikkapalveluun: http://bit.ly/2CJaLlM 
 

Osoite: Syväniementie 103, 86800 Pyhäjärvi 
 
Koordinaatit:  N=7055119.159 ja E=448198.533 (ETRS-TM35FIN) 

P 63°  37,619'  ja  I 25° 59,319' (Hätäpuhelut)  

 



Lämmitys 

Tullessasi 

Avaimet 

YLEISIÄ OHJEITA 
 
 
 
 
Rakennusten avaimet sijaitsevat saunamökin kuistille asennetussa  
avainsäilössä. Avainsäilö aukeaa kuusinumeroisella koodilla, jonka  
olet saanut maksettuasi majavuokran. Numerokoodi on henkilö- 
kohtainen ja se on voimassa vuokrausajan. Kun olet lähdössä, sijoita  
avaimet takaisin avainsäilöön ja varmista, että avainsäilön  
luukku lukittui kunnolla. 
 
Väärän tai vanhentuneen koodin toistuva syöttäminen rekisteröityy  
järjestelmään ja aiheuttaa hälytyksen.  
 
 
 
 
Tarkista, että kaikki paikat ovat kunnossa ja siistit, ja ilmoita epäkohdista majamestarille. 
Näin varmistat, ettet joudu korvaamaan muiden aiheuttamia vahinkoja.  
 

 
 

Molemmat rakennuksissa on sähköpatterit, mutta suosittelemme  
lämpimästi mökkien lämmittämistä takalla, koska se säästää  
sähkölämmityskustannuksia.  
 
Kun mökeissä ei majoituta, pidetään siellä n. 10 C asteen  
peruslämpöä. Voit nostaa lämpötilaa sähköpattereiden sivussa  
olevasta säätörenkaasta haluamaasi astemäärään. Säätörenkaan  
sijainti näkyy viereisestä kuvasta. 
 
 
 
 
Saunamökin pesuhuoneessa on lattialämmitys,  
jota pidetään minimiasennossa silloin, kun mökissä ei majoituta.  
Sopiva asento vuokra-aikanasi on 3.   
 

 

  



Siivous ja yleinen siisteys 

Saunan pesuhuoneessa on myös lämminvesivaraaja.  
Lämminvesivaraajaa pidetään normaalisti minimi- 
asennossa, mutta voit kytkeä lämmityksen päälle  
kääntämällä varaajan pohjassa olevaa ruuvia  
myötäpäivään (+). 

 

 

 

 

Saunamökin takka on varaavaa mallia, eli siinä on tavallisen pellin lisäksi myös toinen pelti 
takan oikealla sivulla.  

  
Sytyttäessäsi takkaa tulet, vedä tämä pelti ulos.                     Kun tuli on kunnolla syttynyt, ja takka vetää, voit 
                           sulkea tämän pellin. 

 

Huomaa, että sekä saunamökin tuvassa että saunan puolella on erilliset pellit. Kun tuli on 
sammunut, muista sulkea pellit, jottei lämpö turhaan karkaa.  

Talviaikaan älä laita päärakennuksen sähköpattereita päälle ellet ole vuokrannut molempia 
mökkejä. Päärakennuksesta on aina sammutettava kaikki lämmityspatterit vuokrauksen 
päätyttyä! Päärakennuksen lämmittäminen talvikaudella on kallista, ja päälle jätetyistä 
pattereista koituvat kustannukset veloitamme vuokralaiselta. 
 

 

 

Kaikkien viihtyvyyden takaamiseksi myös tulevaisuudessa on tupakointi sisätiloissa 
ehdottomasti kielletty. 

Majan siivous ei sisälly vuokrahintaan. Jätä siis maja vähintään samaan kuntoon, kuin se oli 
sinne tullessasi, muuten veloitamme 50€ lisämaksun siivouksesta. Tupakanpoltosta 
sisällä seuraa aina 500 € lisämaksu. 

Siivousvälineet löytyvät päärakennuksesta. 



Lähtiessäsi 

Majamestarin yhteystiedot 

Hinnasto 1.1.2018  

Saunatien varressa on muovisäiliö jätteitä varten. Keittiön jätesäkkirullasta voit repäistä 
säkin, jolla viet jätteet pönttöihin. Jos jätesäkit jäävät taivasalle, linnut levittävät roskat 
luontoon. Tyhjennä myös sisätilojen roskikset. 

Maja sijaitsee Pyhäjärven seurakunnan omistamalla tontilla, joka on lähes luonnontilassa. 
Pidetään se sellaisena jatkossakin. 

  

 

• Varmista, että takassa tuli on sammunut. Sulje takkojen pellit. 

• Säädä kaikki sähköpatterit peruslämmölle 10 C asteeseen. 

• Käännä lämminvesivaraajan lämpö minimiasentoon vastapäivään kiertämällä (-) 

• Käännä saunan pesutilan lattialämmitys peruslämpöasentoon 2. 

• Vie roskat roska-astiaan ja varmista, ettei jääkaappiin jää tuomiasi ruokia. 

• Siivoa ja tiskaa 

• Ilmoita heti vahingoista, vuokralainen joutuu korvaamaan rikkomansa tavarat ja 
laitteet. 

• Lukitse molempien mökkien ovet sekä sulje ikkunat lähtiessäsi ja jätä avain 
avainsäilöön, mikäli palautuksesta ei ole sovittu toisin. Varmista, että avainsäilön 
luukku lukittuu kunnolla. 

• Kaikista puutteista ja ongelmista ilmoita majamestarille. 

 

 
 
Majamestarin tavoitat numerosta 050 553 6828 tai sähköpostitse 
jani.pikkarainen@kotinet.com 
 
 
 

 Kesäkausi 1.5.-31.8. 
Molemmat mökit 

Talvikausi 1.9.-30.4. 
Vain saunamökki 

 Norm. Jäsen Norm. Jäsen 
Vuorokausi 100€ 30€ 100€ 50€ 
Viikonloppu 200€ 60€ 200€ 100€ 
Viikko 400€ 120€ 400€ 200€ 
Yli 10 henkilöä +20€ +20€ +20€ +20€ 
Siivous +50€ +50€ +50€ +50€ 
Tupakointikorvaus +500€ +500€ +500€ +500€ 
Talkoo-osuus  -10€  -10€ 

 
Pyhäjärven reserviupseerikerho ry:n tilinumero: FI90 4600 1820 0211 56 


