Suvisaariston Navigaatioseura – SuNS ry.

Seuramaja Poijun säännöt ja käyttöohje

Paikka


P 60° 08,072´ I 024° 43,616´



Skatantie 36, Suvisaaristo, Espoo

Osoite

Varaaminen ja käyttöoikeus





Poijua voivat käyttää Suvisaaristo navigaatioseuran ja Espoon Kippareiden jäsenet. Jos
Poijussa järjestettävään tilaisuuteen osallistuu seurojen ulkopuolisia henkilöitä,
jommankumman seuran jäsenen on toimittava tilaisuuden isäntänä/emäntänä.
Poiju varataan osoitteesta poiju@suns.fi tai suoraan Poijun isännältä. Varaus perutaan
samalla tavalla.
Poijun käytössä etusijalla ovat yhteistilaisuudet (talkoot, pikkujoulut yms.), mutta
muuten Poiju on vapaasti seurojen jäsenten varattavissa. Tilaa varatessa tulee ottaa
huomioon, että WC-tilat ovat varauksesta huolimatta muiden seuran jäsenten
käytettävissä. Toki tässä asiassa toivotaan huomaavaisuutta muilta käyttäjiltä.

Avain


Poijun ja laiturin avaimet löytyvät rakennuksen pohjoispäästä ulkoseinällä olevan
sähkötaulun oikealta puolelta numerolukolla varustetusta avainkotelosta. Avainkotelon
numeroyhdistelmä annetaan varaajalle varausvahvistuksen yhteydessä. SuNS:n jäsenillä
on mahdollisuus kuitata vastaavat avaimet panttia vastaan.





Saunan käyttö ilman muun tilan varaamista 3 € / henkilö
Koko Poiju, sisältäen saunan: päivä 12-24 50 €, vuorokausi 12-12 70 €
Maksut seuran tilille FI20 8000 1579 0149 04 (tilisiirron viestikenttään ”Poijunvaraus
pvm. xx.xx.2020”). Saunamaksua varten on säästölipas.

Maksut

Varustus



Sauna ja pesutilat
WC







Keittiö, jossa liesi, uuni, astianpesukone, jääkaappi, astiasto, ruokailuvälineet ja
tarjoiluastiat
Terassi ja kaasugrilli (käyttäjä tuo oman kaasupullon)
Pöydät ja tuolit noin 20 hengelle. Omien kalusteiden käyttöä on sallittua.
WiFi
Videotykki

Siivous





Poijun varaaja vastaa tilan jättämisestä vähintään yhtä siistiin kuntoon kuin se oli
varauksen alkaessa. Siivousta varten on imuri ja muut siivousvälineet.
Käytössä olleet astiat ja ruokailuvälineet tulee pestä ja laittaa paikoilleen ja jääkaappi
tulee tyhjentää.
Roskat tulee viedä sataman parkkipaikan viereiseen kaupungin roskasäiliöön.
Jos tila vaatii käytön jälkeen siivoamista, SuNS tilaa ulkopuolisen siivoajan ja laskuttaa
kulut varaajalta.

Vastuut


Poiju on vakuutettu. Tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta Poijun
vahingoittamisesta vastaa varaaja. Korjaus-/ennallistamiskulut peritään varaajalta.

Poijun isäntä ja lisätiedot



Poijun isäntänä toimii tällä hetkellä Seppo Sivula, puh. 040 523 8000, s-posti
poiju@suns.fi
Poijun lämpötilaa voidaan laskea ja nostaa sähkötaulun ”Lämpötilan pudotus”
kytkimestä. Jos tilaan halutaan korkeampi lämpötila tilaisuuden ajaksi, tulee kytkin
siirtää 0-asentoon. Tällöin lämpötilan lasku –toiminto on pois päältä. Tilaisuuden
loputtua tulee lämpötila laskea kääntämällä kytkin 1-asentoon. Sähköpattereiden
termostaatteihin ei saa koskea.

