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Pirtti alueineen on kesäaikaan vain seuran omien jäsenten käytössä. Jäsen voi tuoda mukanaan 

perheensä tai muutaman vieraan siellä käymään, mutta sitä suurempien ryhmien käyttöön tai juhla- 

yms. tilaisuuksien järjestämiseen Pirtillä on aina hankittava ennakkoon yhdistyksen johtokunnan lupa. 

Pirttiä, saunaa ja Taivalpirtin aluetta ei vuokrata. 

Ei ole korrektia ”valloittaa” paikkaa isolla ryhmällä omaan käyttöön, jolloin yksittäisten jäsenten olo 

Pirtillä voi tuntua epämukavalta. 

Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen kaikkia koskevana takaa meille yhdessä viihtyisän olon Pirtillä.  

Kesäaikana toivotaan yöpymistä joko vintissä tai omassa teltassa merkityllä telttapaikalla. Keittäminen 

ja ruoan laitto tulee tehdä joko keittokatoksella tai sen vieressä olevalla nuotiopaikalla. Keittiön hellaa 

ei käytetä kesällä. 

Avotulen teko on sallittu metsäpalovaroituksen asettamia rajoituksia noudattaen ja vain kivetyllä 

nuotiopaikalla. Tulen käsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta. 

Pidä nuotiota poltettaessa aina vesiämpäri täytettynä nuotiopaikalla. 

Kovalla tuulella tulenteko on sallittua vain keittokatoksen hellaan. Nuotion on oltava aina valvonnassa 

ja tuli tai hiillos on aina sammutettava paikalta poistuttaessa. 

Puita tulee käyttää kohtuudella, puut eivät ole ilmaisia Pirtilläkään. 

Tulisijoista poistetaan tuhka ennen tulen sytyttämistä. Poistettu tuhka viedään tuhka-astiaan, joka 

sijaitsee jäteaitauksessa puuceetä vastapäätä. Kuumaa tuhkaa ei saa poistaa ja viedä tuhka-astiaan. 

Ennen Pirtiltä poistumista sammutetaan kynttilät, öljylamput ja nuotiotulet. Tulipesistä tarkistetaan, 

että pesäluukut ovat kiinni ja vetopellit jäävät auki. 

Ruoantähteet viedään kompostiin, palamattomat jätteet kukin vie mennessään pois ja palavat jätteet 

hävitetään polttamalla. Komposti sijaitsee varastorakennuksen päädyn läheisyydessä. 

Hyvä tapa on viedä tuottamansa jätteet oman kodin jäteastioihin, jolloin toiset eivät joudu hävittämään 

sinun roskiasi. Pirtillä ei ole talonmiestä. 

Pidetään Pirtti ja sen ympäristö siistinä. Käsitellään kalustoa huolella ja säilytetään esineet niille 

varatuilla paikoilla. 

Alueella kasvavia puita, pensaita ja kasveja sekä muuta luontoa käsitellään suojelevasti eikä oteta 

tarveaineita ilman kiinteistöstä vastaavien lupaa. 

Pirtillä autot pysäköidään tien laitaan aidan ulkopuolelle. Savontien puomin eteen ei saa jättää autoja 

(pelastustie). Puomia ei saa jättää auki. 

Koivuviidan parkkipaikalla autot tulee pysäköidä ohjekilven mukaisesti vinopysäköintinä. 
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Alkoholin ja muiden päihdeaineiden käyttö sekä päihtyneenä oleminen Pirtin alueella on 

ehdottomasti kielletty. 

Pidetään koti- ja muutkin eläimet poissa sisätiloista. Piha-alueella koirien on oltava kytkettynä. 

Saunan lämmityksessä ja saunomisessa noudatetaan ”saunaohjesääntöä” ja siten varmistetaan 

saunomisnautinnon jatkuminen tulevaisuudessakin. Saunamaksu 5 euroa/henkilö maksetaan seinällä 

olevaan saunalippaaseen ja samalla tehdään merkintä saunomisesta kassavihkoon. Saunojan on 

kirjoitettava koko nimensä luettavasti vihkoon. 

Vähintäänkin päivämäärät ja nimet tulee kirjoittaa myös Pirtin vieraskirjaan ennen alueelta 

poistumista. 

Poistuttaessa ikkunat suljetaan ja ovet lukitaan huolellisesti. Jokainen Pirtillä käyvä huolehtii omalta 

osaltaan siitä, että Pirtti ja sen alue jäävät käytön jälkeen siisteiksi. Siisti ja kodikas Pirtti alueineen luo 

viihtyisyyttä jäsenistölle ja ne ovat silloin myös yhteisenä ilonamme. 

Mahdollisista vahingonteoista, rikkoutuneista esineistä tai muista puutteista voi tehdä huomautuksen 

vieraskirjaan tai soittaa Pirtin isännille Ossi Kuoppalalle puh. 050 588 3084 tai Pertti Hämäläiselle 

puh. 050 464 7549.  


