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Tupakointi sisätiloissa sekä ulkorapuilla on kielletty. Tupakointi on sallittua ainoastaan sille
osoitetulla paikalla yläpihalla ulkorakennuksen seinustalla ja rantamökin tupakointipaikalla.
Kotalahteen ei saa tuoda eläimiä sisätiloihin.
Pöytiä ja tuoleja ei saa viedä ulos. Kalusteiden kuuluu olla sisätiloissa. Pöytiä ei saa vetää lattiaa pitkin, vaan ne on kannettava.
Suomen lippu löytyy toimiston kaapista. Laske lippu ajallaan ja palauta paikoilleen.
Huom! Mikäli lippu on märkä, ripusta se kuivumaan salin sänkyjen päätyjen päälle.
Tiloja koristeltaessa on suositeltavaa käyttää sinitarraa tai tavallista teippiä, myös pienet
nastat soveliaissa kohdissa ovat sallittuja. Älä käytä ilmastointiteippiä äläkä nitojaa. Ruuvien
ja suurempien naulojen käyttö on kiellettyä, älä myöskään poraa reikiä seiniin. Jos koristelu
tms. vaatii erikoisjärjestelyjä, on siitä neuvoteltava yhteyshenkilön kanssa.
Tilan vuokraaja on velvollinen huomioimaan, ettei tilaisuuden järjestäminen aiheuta häiriötä
lähitalojen/-mökkien asukkaille.
Vesillä ei liikuta liian lähellä naapureiden rantoja, eikä pidetä tarpeetonta melua rannalla tai
laiturilla, eikä muutenkaan aiheuteta häiriötä rannan muille asukkaille.
PALOSAMMUTUSVÄLINEISTÖ: Talossa on kaksi 6 kg:n jauhesammutinta. Sammuttimet
sijaitsevat molemmissa eteisissä. Talon turvallisuussuunnitelma on luettavissa keittiössä.
Hoida LOPPUSIIVOUS: Vuokraajan tulee luovuttaa tilat sovittuna ajankohtana perussiivottuna ja moitteettomassa kunnossa seuraavaa käyttötarkoitusta varten. Mikäli tiloja ei ole
siivottu kunnolla sovitusti, laskutetaan vuokraajalta siivouksesta 50 euroa/tunti, vähimmäiskorvaus 1 tunti. Siivous käsittää vuokraajan käytössä olleen rakennuksen/rakennuksien tilat.
Saunalla omat ohjeet siivoukseen.
1. Siivousvälineet löytyvät perähuoneita ennen olevan välihuoneen
siivouskomerosta.
2. Pöydät pyyhitään ja tuolit ja pöydät asetetaan paikoilleen.
3. Lattiat lakaistaan tai imuroidaan ja pyyhitään nihkeällä mopilla.
4. Keittiön tasot ja pöydät sekä jääkaappi ja kylmäkaappi pyyhitään.
5. Käytössä olleet Kotalahden astiat pestään, kuivataan ja laitetaan takaisin
paikoilleen. Astianpesukoneen ohje on seinässä koneen vieressä.
6. Roskakorit tyhjennetään ja roskat viedään ulkovaraston vieressä sijaitsevaan
säiliöön. Huom! Vie pullot ja pahvit kierrätykseen.
7. Siivousvälineet, mopit, rätit ym. huuhdellaan ja laitetaan
siivouskomeroon kuivumaan.
8. Vuoteet sijataan.
9. P
Piha-alue
iha-alue siistitään roskista.
Tarkista että ovet ja ikkunat ovat kiinni ja valot sammutettu.
Mikäli käytössäsi on saunatilat, tutustu saunalta löytyviin omiin ohjeisiin.
Tilan vuokraaja on korvausvelvollinen talon vahingoittuneesta omaisuudesta. Jos jotain rikkoutuu, tieto tapahtuneesta tulee ilmoittaa kyläyhdistyksen yhteyshenkilölle.
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