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Näitä sääntöjä ei ole laadittu kenenkään puolesta eikä ketään vastaan, vaan kaikkien yhteiseksi hyväksi
lisäämään turvallisuutta ja viihtyisyyttä alueellamme!
Jokaisen on omalta osaltaan huolehdittava turvallisuudesta ja järjestyksen säilymisestä alueellamme.
Havaituista laiminlyönneistä on ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti.
Jokaisen on huolehdittava yleisten tilojen siisteydestä.
Jätteet on vietävä niitä varten varatulle keräilyalueelle omiin keräilyastioihinsa.
Tupakointi kaikissa yleisissä tiloissa sekä niiden ovien edustalla on kielletty. Tupakoidessa tulee
huomioida myös toisten vaunujen läheisyys ja tuulen suunta. Lasten leikkipaikalla ja uimarannassa
tupakointi on kielletty. Natsat eivät kuulu luontoon vaan niille varattuihin astioihin.
Kertakäyttögrillin käyttö on turvallisuussyistä kielletty.
Käyttäessäsi yhdistyksen työkaluja ja muita välineitä, huolehdi ne aina puhdistettuina takaisin omille
paikoilleen.
Alueella tulee noudattaa alhaista ajonopeutta kaikilla ajoneuvoilla ja pyöräily on sallittua vain
ajoväylillä, ei toisten tonteilla eikä uimarannalla.
Lapset ovat trampoliinilla ja leikkipaikalla aina vanhempien vastuulla. Halutessaan käyttöönsä
yhdistyksen kajakkeja, polkupyöriä tai veneitä tulee alle 16 -vuotiaalla olla suostumus vanhemmilta /
holhoojalta kyseisen välineen lainaamiseen. Vesillä on käytettävä pelastusliivejä.
Kaikkien moottorikulkuneuvojen / laitteiden tarpeeton käyttö ja tyhjäkäynti on alueella kielletty.
Drone -kopterit ovat alueella "lennätyskiellossa", syynä turvallisuus / yksityisyyden suoja.
Kaikki lemmikkieläimet on pidettävä koko alueella aina kytkettynä (ei koske koirien uimarantaa eikä
omalle tontille rakennettua turvallista aitausta).
Lemmikkieläimien tuominen yleisiin tiloihin sekä yleiselle uimarannalle on kielletty.
Alueella on oma uimaranta lemmikkieläimille. Alueella on jätöksiä varten erilliset keräilyastiat.
Alueen ulkopuolella liikuttaessa on huomioitava lakisääteiset lemmikkien kiinnipitoa koskevat lait ja
asetukset, mm. metsästyslaki, yksityisen omistuksessa olevan maankäytön luvanvaraisuus jne.
Lintujen ruokkiminen alueella on kielletty (mm. vesilinnut rannassa)
Saunajuomat nautimme vain pukuhuoneessa ja terassilla.
Tuvalla tulee käyttäytyä kaikkien arvoja kunnioittaen ja yleistä siisteyttä noudattaen. Viimeinen lähtijä
vastaa siitä, että tupa jää lähtiessä siistiksi (roskis tyhjennetty), valot sammutettu ja ovi lukittu. Mikäli
häiriökäyttäytymistä tai ylilyöntejä esiintyy, tarvittaessa rajoitetaan käyttöaikoja.
Hiljaisuus alueella on klo 23.00 - 07.00 välisenä aikana, poikkeuksista ilmoitetaan erikseen.
Viimeinen lähtijä alueelta, sammuttaa valot, lukitsee ovet ja sulkee portin.
Nämä aluesäännöt on hyväksytty SF-Caravan Sisä-Savo ry:n hallituksen kokouksessa 16.02.2019 ja
ovat voimassa toistaiseksi.
Sääntöjä voidaan tarvittaessa päivittää ja niistä tiedotetaan aina erikseen
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