LIPETIN MÖKKIOHJEET
KUN TULET LIPETTIIN MÖKILLE…
1. Avaa ulko-oven sähkölukko numerosarjalla, jonka
perään painat#. Saat numerosarjan varauksen yhteydessä.
Huom! Ovenpielessä olevalla katkaisijalla saat pidettyä
oven lukosta auki.

LÄHTIESSÄSI LIPETIN MÖKILTÄ…
1. Siivoa mökki:
- pudistele matot
- imuroi lattiat
- pyyhi pöytäpinnat kostealla rätillä
- pyyhi jääkaappi kostealla rätillä (talvella)
2. Tarkista huoltokirjasta, onko siellä jotain ajankohtaista - tiskaa astiat kuumalla vedellä ja astianpesuaineella
tietoa liittyen mökin käyttöön.
(kuuma vesi vedenkeittimellä tai saunan padasta)
- laita mökin tavarat paikoilleen
3. Kytke vesipumppu päälle (musta ON-nappula
- laita sauna kuntoon erillisten ohjeiden mukaan.
sähkötolpassa kaivon luona.)
2. Irrota tarvittaessa (talvella) jääkaapin ja mikron
2. Erillisestä ulkorakennuksesta löytyy katkaisija valopistoke jatkojohdosta.
tolppiin (keskimmäisen oven sisäpuolelta, vasemmalla).
3. Vie kaikki roskat mukanasi!
4. Kesäisin jääkaappi ja mikro ovat kytkettynä
→ roskalaatikko löytyy kotimatkalta Irjalantien ja
verkkovirtaan. Talvella voit joutua laittamaan ne päälle. Irjalansaarentien risteyksestä.

7. Täytä takan ja saunan puukorit klapeilla.
Puut saat mökin alta.
8. Siivoa huussi ja tarkista, että WC-paperi
seuraaville (löytyy sängyn alta lisää).
9. Jos käytit venettä tai kanootteja,
- lukitse ne
- palauta avain ja veneen tulppa ulko-oven
luona olevaan naulaan.
10. Laita saunan avain mökin ulko-oven
luona olevaan naulaan.
11. Sammuta vesipumpun virta (punainen
OFF-nappula sähkötolpassa kaivon vieressä)
12. Kirjoita vieraskirjaan päiväys ja nimesi.

5. Jos käytät takkaa, avaa takan päällä oleva savupelti
(löytyy keittiön puolelta, takan päältä).

4. Jos laitoit patterit päälle, ota ne pois päältä.

5. Lämpimällä säällä tarkista, että ilmalämpöpumppu
6. Aseta ilmalämpöpumppu tarpeen mukaan
on pois päältä.
lämmittämään tai viilentämään.
→ yöpakkasten alettua aseta ilmalämpöpumppu
Katso ilmalämpöpumpun ohje!Löytyy lipaston laatikosta. lämmittämään mökkiä +10 asteeseen. (Katso ohje
ilmalämpöpumpun ohjevihosta)
7. Jos ilmalämpöpumpun lämmitysteho ei riitä talvella,
säädä sähköpatterit lämmittämään.
6. Jos käytit takkaa:
- käännä takan edessä olevasta vivusta vastapäivään.
8. Ensiapupakkaus löytyy keittiön yläkaapista (jääkaapin - sulje takan päällä oleva savupelti kokonaan.
päällä). Lue hätäilmoitusohjeet seinältä.

13. Kirjoita huoltokirjaan huomautukset ja
ehdotukset tai ilmoita isännistölle.
14. Tarkista lähtiessäsi, että mökin yleisilme
on siisti ja näin seuraavan kävijän on
mukava tulla mökille.
15. Käännä sähkölukon katkaisin lukossaasentoon.

Mikäli sinulla on kysyttävää, isännistön yhteystiedot löytyvät mökin huoltokirjasta

LIPETIN TILOJENKÄYTTÖ- JA VÄLINEOHJEITA
KUN LÄMMITÄT SAUNAN…
1. Saunan avain löytyy mökin ulko-oven
päällä olevasta naulasta.

3. Huolehdi, että lauteet ovat jäljiltäsi puhtaat.

2. Avaa kiukaan ja padan pellit.

SAUNA TALVIAIKAAN JA SYYSSÄÄLLÄ...
1. Tarkista, että saunan alaräppänä on varmasti kiinni.

3. Tyhjennä kiukaan ja padan tulipesät
tuhkasta. Vie tuhkat tuhkasaaviin vessan
viereen.

4. Sulje saunan savupellit, kun hiilloskin on sammunut.

2. Tuki lattiakaivo esimerkiksi sanomalehdellä ja laita
päälle paino (esim. halkoja).

KUN LAITAT TAKKAAN TULEN…
1. Avaa takan päällä oleva savupelti (löytyy keittiön
puolelta oikean puoleisen kaapin päältä ja takan päältä).
2. Käännä takan edessä olevasta vivusta myötäpäivään.
3. Polta aluksi takassa pienempiä puita, jotta takka ei
savuttaisi sisälle.
4. Hae uudet puut seuraavalle käyttäjälle mökin alta.

4. Älä polta kiukaassa tai padassa mitään
3. Sulje saunan ja pukuhuoneen väliovi.
muuta kuin puuta (+ tarvittaessa sytytysapuna
paperia).
KUN KOKKAILET RUOKAA…
5. Käytä saunassa peflettejä.

1. Huolehdi keittiön siisteydestä

6. Käytä vettä säästeliäästi, jotta porakaivosta 2. Pese astiat kuumalla vedellä ja tiskiaineella.
riittää kaikille vettä.
3. Ota (talvella) jääkaappi pois käytöstä ja pyyhkäise
KUN KÄYT UIMASSA…
rätillä.
1. ÄLÄ hyppää veteen, sillä pohjassa on
vanhoja laiturin kiinnitystolppia.
4. Sähkögrilli löytyy saunan eteisestä. Muista putsata
ritilä käyttösi jälkeen.
KUN LÄHDET SAUNASTA…
1. Siivoa pukuhuone: vedä saunan ja
5. Myös muurikka löytyy saunan eteisestä. Muista
pukuhuoneen lattia lastalla.
putsaus käyttösi jälkeen.
2. Kesällä voit jättää veden pataan ja
vesisaaviin, talvisin tyhjää sekä pata että
vesisaavi tyhjäksi.

5. Muista sulkea savupelti kääntää takan edessä olevasta
vivusta vastapäivään.
KUN VENEILET TAI KÄYTÄT KANOOTTIA…
1. Löydät avaimen lukkoon sekä veneen tulpan mökin
etuoven edestä naulasta.
2. Pelastusliivit löytyvät saunan pukuhuoneesta.
3. Palauta kaikki välineet takaisin omalle paikalle.

LIPETIN TILAT JA VÄLINEISTÖ:
ULKOTILAT:
- ulkohuussi
- käsienpesu-ämpäri huussin seinässä
- tuhka-astia
- komposti
- nuotiopaikka
- polttopuut (mökin alla)
- laituri
- lehtienkeruupaikka
- harava, lapio… (ulkovarasto)
KEITTIÖ:
- ensiapulaukku
- hella
- jääkaappi
- mikro
- kahvinkeitin
- vedenkeitin
- leivänpaahdin
- astiasto
- keittiövälineet
- paistinpannu
- kattiloita
- keittiöpyyhe
- patalaput
- roskapusseja
- tiskiainetta

OLESKELUTILA:
- takka
- makkaratikkuja
- tulitikkuja
- tuikkuastioita
- taskulappu (ulko-oven päällä naulassa)
- sammutuspeitto (ulko-oven vieressä)
- ohjeet hätätilanteessa (ulko-oven vieressä)
- saunan, veneen ja kanoottien avain (oven päällä
naulassa)
- mankka
- lipastossa seuraavat pelit:
- pelikortit
- Afrikan tähti -peli
- Kimble -peli
- Monopoli -peli
- Trivial Pursuit -peli
- Uuno – pelikortit
- ilmalämpöpumppu
MAKUUHUONE:
- nukkumapaikkoja 5kpl + lattialla voi olla
siskonpedillä
- tyynyjä 5 kpl
- peittoja 5kpl
- vilttejä 4 kpl
- WC-paperit ja talouspaperit (sängyn alla)
- imuri (kaapin sisällä)

SAUNAN PUKUHUONE:
- peflettejä
- pelastusliivit
- melat kanootteihin
- airot veneeseen
- lattialasta
- pesuvateja
- vesikauhat
- sähkögrilli
- muurikka

LIPETIN ISÄNNISTÖ:
Tatu Niittymäki
tatu.niittymaki@vihti.fi
0401263205
Yrjö Kangas
yrjo.kangas@vihti.fi
0440421326
Tiina Laakso
tiina.laakso@vihti.fi
0505722493
Katri Ahokas
katri.ahokas@vihti.fi
0505352579
Marja Ahtiala
marja.ahtiala@vihti.fi
0440421134
Sari Marttila-Ojala
sari.marttila-ojala@vihti.fi
0500838082
Markku Pakarinen
markku.pakarinen@vihti.fi
0505413068

