PORONPESÄ
Poronpesä on Oulun myyntimiesten säätiön
omistama loma-asunto Iso-Syötteellä,
osoitteessa Rometie 10B. Mökki on
tarkoitettu ensisijaisesti Oulun seudun
myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n
jäsenten käyttöön. Tähän mökkiin saa tuoda
myös lemmikkieläimiä.

AKTIVITEETTEJA ROMETIELLÄ
Syötteen alue on erinomainen paikka sekä aktiiviliikkujalle että
rauhallisemmalle samoilijalle. Puhdas luonto, talvisesongin hohtavat hanget
laskettelijoille ja hiihtäjille, kaamosaika, kesän vaellukset, maastopyöräilyt,
syksyn ruska ja metsästysaika tarjoavat jokaiselle jotakin.Tutustu Syötteen
monipuoliseen tarjontaan lähemmin nettisivuilta www.syote.fi

HUONEISTON VARUSTETASO
Lomahuoneistossa on tupakeittiö, 3 makuuhuonetta, joista 2 parvella, sauna,
pesuhuone, erillinen WC ja puuvarasto.
Mökissä on 7 vuodepaikkaa.
Huoneistossa on jääkaappi, liesi uunilla, mikroaaltouuni, astianpesukone ,
kahvin- ja vedenkeitin, leivänpaahdin, silityslauta- ja rauta, pyykinpesukone,
imuri, Smart-TV, DVD-laite ja langaton netti.
Keittiössä on perusruoanlaittovälineet, tarjoiluastiat ja 10-12 hengen astiasto.
Terassilla on kaasugrilli, kaasupulloa säilytetään ulkovarastossa.
Huoneistossa on siivousvälineet, yleis- ja saunanpesuaineet.
Tyynyt ja peitot ovat vuodeluvun mukaan
Huoneistossa on takka, takkapuut kuuluvat vuokraan.
Tupakointi on kielletty sisätiloissa.

VARAA MUKAAN
Liinavaatteet (lakanat, tyynyliinat ja pyyhkeet)
WC- ja talouspaperit sekä pefletit
Astian- ja pyykinpesuaineet
Henkilökohtaiset hygieniatuotteet
AA- ja AAA-paristoja (mökillä on turvallisia led-lyhtyjä, joihin tarvitaan paristot)
Tarvittaessa voit vuokrata liinavaatteet: Syötteen siivous- ja huoltopalvelut,
puh. 044 0823400. Teethän tilauksen ajoissa.

HISSIKORTIT
Huoneistossa on kaksi yrityshissikorttia, joita kuka tahansa lomahuoneistossa
lomaileva voi käyttää rajattomasti. Jos hissikortti menee hukkaan, on käyttäjä
velvollinen ostamaan uuden kortin tilalle. Hissiliput eivät kestä pesukonetta
eivätkä kuivauskaappia. Ota kortti taskusta ennen pesua/kuivausta
Muistathan jättää liput mökkiin seuraavaa tulijaa varten.
LÄMMITYS
Ilmalämpöpumppua käytetään talvella lämmitykseen, kaukosäädin löytyy
seinätelineestä. Ilmalämpöpumpun säätörajat ovat 20-24 astetta. Ethän
koske pattereiden termostaatteihin ellei ole ihan pakko. Muistathan, että
saunan ollessa päällä katkeaa pattereista sähkö, näin ollen vältä pitkäaikaista
saunan lämmitystä. Alakerran lattioissa on lattialämmitys, älä säädä lämpöjä
itse.
PALOVAROITIN
Palovaroitin on pakollinen ja kaikkien meidän turvaksemme tarkoitettu.
Mökissä on kaksi palovaroitinta. Mikäli varoitin alkaa piipata, vaihdathan
uuden pariston välittömästi. Paristoja löytyy siivouskaapista. Ilmoita Juhalle
jos käytät viimeisen pariston. Vakuutukset eivät korvaa mahdollisen tulipalon
aiheuttamia vahinkoja, jos paristot eivät ole paikoillaan varoittimessa.
LÄÄKKEET JA PESUAINEET
Huolehdithan siitä, että henkilökohtaisia lääkkeitäsi, insuliiniruiskuja tms. ei
jää mökkiin. Myös pesuaineet ovat myrkyllisiä, joten laita ne lasten
ulottumattomiin.
SIIVOUSVÄLINEET JA -AINEET
Huoneistossa on perussiivousvälineet ja -aineet. Pölyimurin pusseja löytyy
siivouskomerosta.
AVAIMET
Oven vieressä on Yale-avainsäilö, joka avautuu antamallamme koodilla.
Avaimella pääset sisälle ulko-ovesta. Palauta avain saman tien säilöön niin
vältät sen katoamisen. Puuvaraston avain roikkuu eteisen seinällä.
TAKKA
Takassa on kaksi peltiä, toinen ylhäällä parvella, toinen takan päällä.
Avaathan molemmat pellit ennen kuin ryhdyt sytyttämään tulta. Laita keittiön
liesituulettimesta ilmastointi pois päältä. Vasta kun takkapuut ovat syttyneet ja
palavat kunnolla, voi ilmastoinnin laittaa takaisin päälle. Muistathan huolehtia
tuhkat terassilla olevaan tuhka-astiaan.

YLEISIÄ OHJEITA KEITTIÖÖN
”PAISTINPANNUT JA PINNOITETUT KATTILAT PARKUVAT APUA”
Sääli paistinpannuja ja pinnoitettuja kattiloita, älä raavi niitä teräksisillä
ruoanvalmistusvälineillä tai veitsillä. Puu- ja muovivälineitä löytyy laatikoista.
Tiskaa pinnoitetut tuotteet käsin, säännöllinen konetiskaus haurastuttaa
pinnoitetta.
ASTIOIDEN RIKKOONTUMINEN
Jos astioita rikkoontuu oleskelusi aikana, ilmoita tästä mökki-isäntä Juhalle.
Samoin, jos huomaat puutteita varustuksessa.
”KATOAVIEN PIKKULUSIKOIDEN MYSTEERI”
Huoneistossa olevat tavarat, astiat ym. ovat huoneistoon kuuluvia. Älä ota
niitä mukaasi. Erityisesti pikkulusikat ovat kovia seikkailemaan, niitä jää
vahingossa sokeripussiin tai kahvipakettiin, ne eksyvät vahingossa
jogurttipurkin kanssa roskiin. Olethan huolellinen ja tarkista nämä paikat vielä
ennen lähtöäsi.
RUOKATAVARAT
Ruokakaapit täyttyvät helposti sinne jätetyistä avatuista ryyni- ja
jauhopusseista. Vie mennessäsi kaikki tuomasi ruokatarvikkeet, yleensä
kukaan ei halua käyttää toisten jättämiä avattuja ruokapaketteja.
JÄÄKAAPPI
Muista tyhjentää sekä jääkaappi että pakastin. Ennen lähtöäsi myös puhdista
jääkaappi seuraavaa käyttäjää varten. Mökeissä on usein sähkökatkoksia ja
kylmään jääneet elintarvikkeet pilaantuvat kaappiin. Kokemusta on, että koko
kaappi on jouduttu vaihtamaan kun avattu katkarapupussi oli unohtunut
pakastimeen ja sulettuaan on neste valunut kaikkialle eristeisiin.
ASTIANPESUKONE
Varmistathan että suljet pesukoneen hanan käytettyäsi sitä. Sulkuhana löytyy
tiskipöydän hanan alaosasta. Jätäthän luukun hieman raolleen lähtiessäsi.
Älä jätä pesukonetta päälle valvomatta.
PESUKONE
Pesukone on vapaasti käytettävissä, mutta älä jätä pesukonetta päälle ellet
itse ole paikalla. Pesukoneen kansi kannattaa jättää auki, koneen tiivisteet
pääsevät kuivumaan. Muistathan myös sulkea hanan.

KAASUGRILLI
Terassilla on kaasugrilli, joka on vapaasti käytettävissä. Kaasupulloa
säilytetään ulkovarastossa eli käytön jälkeen se on palautettava takaisin
varastoon. Mikäli kaasu sattuu loppumaan, niin sitä voi käydä ostamassa
Syötteen kyläkaupasta. Laita kuva kuitista ja tilinnumerosi joko viestinä tai
sähköpostina Sirpa Kivimäelle, niin maksamme summan takaisin pikaisesti.
Sirpan yhteystiedot ovat: e-mail sirpa.kivimaki@osemma.fi ja puhelinnumero
0400-501638. Jos et itse pysty hankkimaan lisää kaasua, ilmoitathan
loppumisesta Juha Tenhuselle. Jokainen muistaa myös puhdistaa grillin
käytön jälkeen, niin seuraavan käyttäjän on mukava aloittaa ruoanvalmistus.
VIERASKIRJA
Vieraskirja on tarkoitettu hauskojen muistojen ja terveisten kirjoittamiseen.
Siellä voi myös jakaa vinkkejä mukavista vierailukohteista tai onnistuneista
retkistä Syötteellä ja lähiympäristössä. Ethän kirjoita sinne valituksia
rikkonaisista tavaroista tai korjattavista kohteista, vaan anna palaute suoraan
mökki-isäntä Juha Tenhuselle puh. 040-5008896 tai
juha.tenhunen@toypap.fi. Pienten lasten puumerkki vieraskirjaan on
tervetullut, mutta valvothan, etteivät sivut täyty lasten piirustuksista. Niitä
varten kannattaa ottaa jo kotoa mukaan piirustuspaperia.
Muistakaa aina kirjoittaa ainakin kuittaus vierailusta vieraskirjaan.
SIIVOUS
Mökin vuokrahintaan ei kuulu loppusiivousta vaan jokainen huolehtii
siivouksesta itse. Siivousohjeet löytyvät tuonnempana. Jos haluat tilata
omakustanteisen loppusiivouksen, ota yhteyttä hyvissä ajoin Syötteen
Siivous- ja Huoltopalveluun, puh. 044 0823400. Sieltä saat tiedon myös
siivouksen hinnasta. Jos jotain muuta odottamatonta tapahtuu oleskelusi
aikana, voit olla yhteydessä mökki-isäntä Juhaan tai Syötteen Siivous- ja
Huoltopalveluun.

MAJOITTUMISMUISTIO
Mökki on käytössäsi tulopäivänä klo 16.00 alkaen ja luovutus lähtöpäivänä on
klo 12.00. Mikäli huomaat ennen majoittumistasi puutteita tai jotain siisteyteen
liittyvää, ilmoita asiasta heti mökki-isännälle. Yritämme hoitaa asiat kuntoon
mahdollisimman pian.
Mökkiin voi tuoda lemmikkieläimiä. Käytäthän sohvan ja tuolin suojana niitä
varten ostettuja päällisiä siivousta helpottaaksesi. Muistathan, että omistaja
vastaa lemmikkieläimen mahdollisesti aiheuttamista vaurioista mökissä.

LOPPUSIIVOUKSEEN JA TARKASTUKSEEN KUULUVAT ASIAT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mattojen puistelu ja tuuletus
imurointi (muistathan imuroida myös sohva ja nojatuoli) ja lattiapintojen
pyyhkiminen
vuodevaatteiden puistelu ja tuuletus
pölyjen pyyhkiminen: tasot, tv, pöydät jne.
keittiön siivous, astianpesukoneen tyhjennys, muista sulkea hana
jääkaapin, mikron, hellan, uunin, roskiksen puhdistus
vaatteiden kuivauskaapin tyhjennys ja siivous
wc:n ja saunatilojen puhdistus, pöntön ja altaiden pesu, lattian moppaus,
lattiakaivon puhdistus
takan siivous, tuhkat tyhjennetään terassilla olevaan tuhkaämpäriin.
takkapuita sisälle
ilmalämpöpumppu pois päältä, kaukosäädin paikoilleen
hissikortit ja varaston avain paikoilleen
tarkista, että ovet ja ikkunat ovat kiinni
palauta avain avainsäiliöön ja muista sekoittaa koodi
palautteet ym. mökki-isäntä Juha Tenhuselle, Juhan yhteystiedot ovat:
puh. 040-5008896 tai juha.tenhunen@toypap.fi

