
PÄÄKSLAHDEN LEIRINTÄALUEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT  9.9.2018 

 

Nämä järjestyssäännöt on hyväksytty Pääkslahden karavaanarit ry:n hallituksen 

kokouksessa syyskuun 9 päivänä 2018 ja tulevat voimaan välittömästi. 

1. Pääkslahden leirintäalueen käyttöoikeus on kaikilla SFC-jäsenyyden omaavilla 

leirintämatkailun harrastajilla, ketkä ovat joko vieras- tai pidempiaikaisilla, 

vuokratuilla paikoilla. 

 

2. Alueen käytöstä ja muista käytetyistä palveluista on jokaisen suoritettava kulloinkin 

voimassa olevat maksut, jotka ovat nähtävissä nettisivuillamme www.paakslahti.fi 

sekä vastaanotossa. 

 

3. Alueen käyttöä ja näiden järjestyssääntöjen noudattamista valvoo nimetty isäntä 

(isännät), jonka antamia ohjeita ja/tai määräyksiä jokaisen alueen käyttäjän on 

ehdottomasti noudatettava. Isännän vaunu on varustettu isäntäviirillä ja hänen tulee 

kantaa tehtäväänsä osoittavan tunnusmerkkinä isännän vaatetusta. 

 

4. Isännän tavoittaa Isännän puhelinnumerosta. 

 

5. Jokaisen alueella oleskelevan tulee kunnioittaa muiden alueen käyttäjien 

yksityisyyttä. 

 

6. Alueelle lunastetut kausipaikat ovat ainoastaan lunastaneen perheen käytössä. 

 

7. Sähkökytkentä alueverkkoon tulee tehdä vain sallitulla, lainmukaisella johdolla. 

Alueella olevan on varmistettava, että sähkönkulutus kulkee kokonaisuutena 

asuntovaunun sähkömittarin kautta. 

 

8. Yhdistys ei ole vastuussa maassa kulkevien sähköjohtojen korjauksista tai 

korvauksista, mitkä ovat vahingoittuneet esim. nurmikonleikkuun yhteydessä. 

Yhdistys suosittelee sähköjohtojen vetämistä maasta reilusti irti. 

 

9. Kirjauksen ja maksujen perinnän suorittaa alueisäntä tai muu valvontatehtävissä 

oleva. Ellei heitä paikalla ole, hoitaa kävijä itse kirjauksen ja maksut 

pankkisiirtolomakkeella. Kausipaikalla olevat maksavat mittarisähkön kuukausittain 

sekä muun vuokranmaksun hinnastossa kuvatulla maksuaikataululla. 

 

10. Ohjeiden ja sääntöjen noudattamista valvovat ensisijaisesti alueisännät tai muutoin 

valvontatehtävissä olevat sekä tarvittaessa hallituksen jäsenet. Heillä on oikeus 

poistaa alueelta henkilöt, jotka huomautuksesta huolimatta jättävät noudattamatta 

aluetta koskevia lakeja, sääntöjä tai ohjeita. 

 

11. Isänällä on oikeus ja hänen tulee puuttua yksityisen henkilön tai henkilöiden 

aiheuttamaan meluavaan tai muutoin häiritsevään käyttäytymiseen, siten että 

järjestys alueella palautuu. Harkintansa mukaan isännällä on oikeus poistaa 



alueelta henkilö tai henkilöt, jotka huomautuksesta välittämättä eivät noudata 

ohjeita ja määräyksiä. 

 

12. Alueella tulee noudattaa hiljaisuutta klo 23.00 – 07.00 välisenä aikana, jollei muuta 

aikaa ole erikseen ilmoitettu. Tänä aikana myös moottoriajoneuvojen käyttö alueella 

tulee välttää. Muutoinkin on alueella vältettävä turhaa moottoriajoneuvojen käyttöä. 

Treffien ja tapahtumien poikkeuksista ilmoitetaan erikseen. 

 

13. Alueella ei voi olla muita, kuin kausipaikkalaisten vieraita. Vierailijoiden (vuorokausi- 

ja kuukausipaikkalaiset) vieraita (esim. päiväkävijöitä) ei alueelle saa tulla. 

 

14. Matkailuvaunut ja matkailuautot on sijoitettava siten, että ne eivät vie tarpeettoman 

suurta tilaa. Kuitenkin vähintään 4 metrin turvallisuusväli on ehdottomasti 

säilytettävä (koskee myös etutelttoja ja – katoksia). Tarvittaessa isäntä osoittaa 

sijoituspaikan. 

 

15. Koirat ja muut seuraeläimet on aina pidettävä kytkettyinä ja omistajan on korjattava 

niiden jättämät kiinteät jätteet alueelta. Sauna-alueelle, sosiaalitiloihin sekä 

rakennuksiin sisälle eläinten vieminen on ehdottomasti kielletty. 

 

16. Jätteet ja kemialliset WC-astiat on tyhjennettävä vain niille varatuille paikoille. 

Jokaisen alueelta poistuvan on välittömästi poistuttuaan purettava asumallaan 

vuokrapaikalla olevat rakennelmat sekä tyhjennettävä vuokrapaikka kaikista 

tavaroista ja rakennelmista. Mikäli vuokralainen laiminlyö asumansa paikan 

tyhjennyksen, on yhdistyksellä oikeus laskuttaa vuokralaiselta tästä aiheutuneet 

kustannukset. 

 

17. Rakennuksia ja laitteita eikä ei saa turmella. Avotulen teko on kielletty muualla 

paitsi tähän tarkoitukseen erityisesti varatulla paikoilla. 

 

18. Leirintäalueella veneiden ja venetrailereiden säilyttäminen on sallittu ainoastaan 

niille varatuilla paikoilla. 

 

19. Muilta osin tulee noudattaa yleistä järjestyssääntöä ja hyvää karavaanihenkeä. 


