KILTAMAJAN KÄYTTÖSÄÄNNÖT
(4.3.2020)
1. Kiltamaja on tarkoitettu Saaristomeren Merivartiokilta ry:n ja Selkämeren
Rannikkokilta ry:n jäsenten virkistyskäyttöön ja sekä kiltojen järjestämiin
tilaisuuksiin.
2. Majankäytön varaus tehdään Google kalenteriin, www.google.fi
Tunnukset, Käyttäjätili kiltamaja@gmail.com, salasana: Jaskari152
Jos on ongelmia kirjautumisessa soita 040 8400271 Jari Aaltonen Kalenteriin
merkitään varaajan nimi, puhelinnumero tai sp-osoite ja poistumisaika, Uusi
majoittumisvuorokausi alkaa klo 12:00 Sunnuntaina klo 14:00.
Varaus on tehtävä viimeistään neljä päivää ennen käyttöä.
Viikonlopun varaukset pitää peruuttaa keskiviikkona viimeistään klo 12.00.
Mikäli varausta ei peruuta viimeistään kolme vuorokautta ennen majoittumista,
peritään taksan mukainen hoitovastike.
Maksukuitista lähetetään majaisännälle kopio esim. valokuva, sähköpostiin tai
viestinä puhelimeen.
Majaisäntä lähettää paluupostissa avainlippaan tunnukset.
3. Majoittumisvuorokausi alkaa Su 14.00 Ma-To klo 12.00 ja päättyy seuraavana
päivänä klo12.00. Hoitovastike on 20 €/ alkavalta vuorokaudelta.
4. Viikonloppuisin majaa ei vuokrata vuorokaudeksi vain viikonlopuksi Pe-Su.
5. Majoittumisviikonloppu alkaa Perjantaina klo 12.00 ja päättyy Sunnuntaina klo
14.00. Hoitovastike on 60 €.
6. Jäsen saa viedä vieraakseen ja majoittaa kiltojen ulkopuolisia yksityishenkilöitä,
mutta ei yhdistyksiä tai muita vastaavia ryhmiä.
7. Päivävierailu varausten ulkopuolella on mahdollista. Saunomisen hoitovastike on
jäseniltä perheineen 5 € / lämmityskerta.
Killan jäsenen isännöimiltä ulkopuolisilta henkilöiltä peritään 5 €/henkilö
saunamaksu.
Maksetaan rahalippaaseen, summa merkitään vihkoon.
8. Pisin yhtäjaksoinen oleskeluaika on yksi viikko. Majan voi varata myös (muutettu
2018) vappuna, helluntaina, juhannuksena, venetsialais-iltana.

9. Majan sisätiloihin ei saa viedä lemmikkieläimiä
10. Majan käytöstä maksetaan kiltojen hallitusten yhdessä vuosittain vahvistamat
hoitovastikkeet käyttövuorokausien mukaan.
Hoitovastike maksetaan majatilille FI30 5630 0020 2660 67, ennen majoittumista.
Jätä välilyönnit pois jos pankkiohjelma ei hyväksy tilinumeroa.
Maksukuitista lähetetään majaisännälle kopio esim. valokuva, sähköpostiin tai
viestinä puhelimeen. Majaisäntä lähettää paluupostissa avainlippaan tunnukset.
Majalla olevaan kuittikansioon toimitetaan majoituttaessa maksutosite suoritetusta
maksusta.
11. Talvikaudella 1.10. - 30.4. käyttäjä maksaa hoitovastikkeen lisäksi
sähkömaksun, käytettyjen kilowattituntien mukaan. Käyttäjä lukee sähkömittarin
majalle tultaessa ja poistuttaessa sekä kirjaa lukemat majavihkoon. Sähkön hinta 20
senttiä/kWh maksetaan majatilille tai rahalippaaseen, summa merkitään vihkoon.
12. Majan avaimia ei saa luovuttaa ulkopuolisille henkilöille, eikä niistä saa teettää
kaksoiskappaleita. Jäsenillä on mahdollisuus saada käyttöönsä yleisavain 50 €
lunastushintaan. Avain on palautettava jäsenyyden päättyessä.
Vierailija saa avaimen koodilla suojatusta avainkaapista kiltamajalla. Vierailija
palauttaa avaimen avainkaappiin.
13. Jokaisen majalla vierailleen on ehdottomasti kirjoitettava koko nimensä
vieraskirjaan selkeästi ja luettavasti.
14. Kulutustavarat, kuten keittiöpaperit, suodatinpussit, kertakäyttöastiat,
roskapussit kynttilät ym. on käyttäjän hankittava itse.
15. Saunan ja takkojen polttopuut tulee aina varata seuraavaa käyttäjää varten
majaan niille varatuille paikoille.
16. Jokainen siivoaa aina omat jälkensä, tiskaa astiat, imuroi lattiat ja asettaa
tavarat omille paikoilleen ennen poistumistaan. Vierasjääkaappi on jätettävä
tyhjäksi.
17. Syntyneet jätteet / roskat on jokaisen itse toimitettava pois saarelta mantereelle,
viralliseen jätepisteeseen.
18. Havaitsemistaan puutteista tai epäkohdista majan käyttäjän tulee ilmoittaa
viipymättä majaisännälle.
19. Majalla on asuttava ja elettävä niin, ettei tiloille tai omaisuudelle aiheudu
vahinkoa. Vahingosta seuraa aina korvausvelvollisuus.
20. Majan epäasiallisesta käytöstä määrätään tarvittaessa käyttökielto.
21. Suositellaan majalta löytyvän viirin tai lipun käyttöä.

