
Ohjeita majoittujille:

● Matkaparkki on tarkoitettu vain tilapäiseen majoittumiseen ja paikkoja on rajallinen määrä.
Voit tulla matkaparkkiin autolla, autolla + vaunulla/teltalla, asuntoautolla, asuntoautolla +
vaunulla/teltalla ja pyörällä/moottoripyörällä + teltalla.

● Matkaparkkipaikanvaraukset ensisijaisesti tällä varauslomakkeella. Voit tehdä varauksen
myös puhelimitse 9-21 tai sähköpostilla. Matkaparkin puhelinnumero on  040 669 2143.

● Opiston alueella on monenlaista toimintaa, tunnistat matkaparkkilaisia koskevat tiedotteet
matkaparkki-logosta. Tiedotteita löydät netistä, opiston päätien varrella olevalta infotaululta
ja wc3:n yhteydessä olevalta infotaululta. Kartasta näet, mitä löytyy mistäkin. Opiston
alueella on frisbee-golf ja golf-kenttä, noudatathan varovaisuutta näiden alueiden
läheisyydessä.

● Kartasta näet matkaparkkipysäköintiin tarkoitetut paikat. Mene paikalle, jonka olet varannut.
Otathan käyttöösi vain välttämättömän tilan ja jätät vähintään 4m turvavälin viereisiin
majoittujiin, rakennuksiin täytyy olla 8m turvaväli. Pidäthän ajoväylät ja pelastustiet
vapaina.

● Jos olet varannut sähköpaikan, ota mukaasi yhtenäinen jatkojohto. Osa paikoista on
normaalipistokkeella, osa voimavirtapistokkeella. Johdon pituus voi olla korkeintaan 20
metriä. Rakennuksiin täytyy jäädä 8 metrin väli. Kelalla oleva sähköjohto on avattava
kokonaan ennen käyttöä, ylikuumenemisen estämiseksi.

● Järvenrantaa on useita satoja metrejä, virallista uimarantaa opiston alueella ei ole.
Rantasaunan kohdalla voi uida omalla vastuulla, lapset uivat aina vanhempien valvonnassa.
Rantasaunan terassin reunalta löytyy pelastusrengas hätätilanteiden varalle.

● Saavuthan alueelle klo 14 alkaen, mielellään ennen klo 20. Luovutathan paikan seuraaville
klo 12 mennessä.

● Matkaparkkityöntekijän tunnistat opistolla matkaparkki-liivistä, häneen saat yhteyden
puhelimitse tai sähköpostilla.

● Hiljaisuus alueella klo 22-06, annathan toisille yörauhan.

https://forms.gle/A9dVEDypoHd9NV7m7


● Hätänumero 112, sammutuskalustoa löydät jokaiselta majoitus alueelta, saunalta, kodasta ja
wc:n lähettyviltä.

● Alkoholia tai huumausaineita alueella ei ole sallittua käyttää.

● Lemmikkieläinten tuonti alueelle on sallittu (eläinten oltava kytkettynä, jätökset
huolehdittava roskikseen).

● Lajittele jätteet: energiajäte, biojäte, pahvit, paperit, lasi, metalli ja aerosolipullot. Kartasta
näet kierrätyspisteen.

● WC3 on matkaparkkilaisten käytössä. WC:n yhteydessä tiskauspaikka kylmällä vedellä,
harmaavesisäiliön ja kemiallisen wc:n tyhjennyspiste. (Autolla pääsee lähelle). Juomaveden
ottopiste WC:n lähettyvillä olevien kuusten luona erikseen merkattuna.

● Suihkut ovat avoinna matkaparkkilaisille päärakennuksen liikuntasiivessä klo 9-20. Muutoin
päärakennuksen ja asuntoloiden sisätilat eivät ole matkaparkkilaisten käytössä.
Päärakennuksessa ovat hälytykset päällä, mikäli hälytykset laukeavat tulee hälytysmaksu
50€ maksettavaksi.

● Rantasaunan voit vuokrata lämmitettynä perheesi/seurueesi käyttöön
matkaparkkityöntekijän kautta, vähintään kahta tuntia ennen haluamaasi saunomisaikaa.
Maksa saunamaksu etukäteen, mieluiten opistokaupan kautta. Mikäli sinulla ei ole
mahdollista maksaa opistokaupan kautta, maksathan sen kortilla matkaparkkityöntekijälle.
Sauna vuokrattavissa tasatunnein klo 16, 17, 18, 19 ja 20. Sauna 30€/50min.

● Kodan voit vuokrata käyttöösi sähköpostilla tai puhelimitse 20€/h, maksu mielellään
opistokaupan kautta.

● Golf-kenttä, vieraspelaajat 5€/pv, Ranuan Golfry:n jäsenet 20€/kesä. Mailasetti 5€/3h
matkaparkkipäivystäjältä, maksu Golf-ohjeissa. Noudatathan varovaisuutta Golf-kentän
läheisyydessä.

● Frisbeegolf-rata on kaikille avoin, siellä käy paljon myös kyläläisiä. Noudatathan
varovaisuutta frisbeegolf-radan läheisyydessä.



● Lasten leikkipaikka on vapaasti käytössä, vanhempien valvonnassa ja vastuulla. Pihapelejä
ja -leikkejä löydät katoksesta “Lasten pelit ja leikkikalut”-laatikosta. Palautathan lainaamasi
tavarat takaisin paikalleen.

● Beach volley-kenttä lasten leikkipaikan läheisyydessä, palloa voit lainata katoksesta
olevasta “Pallot”-laatikosta.

● Keppariradan voit rakentaa kepparillesi sopivallepaikalle. Keppareitavarten katoksessa
laatikko, mistä lainattavissa kepparitarvikkeita. Palautathan kaikki lainaamasi tarvikkeet
“Kepparitarvikkeet”-laatikkoon.

● Luontopolku lähtee kodan läheisyydestä, joka on merkitty opastekyltein. Hyyhelöojan
jälkeen on lyhkänen ympyräreitti, n. 1km, reitin varrella on laavu(ei halkoja, voit ottaa
halkoja liiteristä mukaan). Reitti jatkuu laavulta Laivalaan, minne tulee matkaa noin 6km.
Voit jatkaa reittiä Posiontietä pitkin takaisin kohti keskustaa. Matkaa takaisin opistolle
järvenympärysreittinä kertyy 18km. Pyöräily on sallittua reitillä.

● Nuotiopaikka sijaitsee rannalla ja voit käyttää sitä vapaasti. Avotulta ei ole lupa sytyttää
metsäpalovaroituksen aikana. Käsittelethän tulta varoen ja huolehdit nuotion sammuksiin
lähtiessäsi. Tulipalon sattuessa käytä sammutinta, soita 112 ja ota yhteyttä
matkaparkkityöntekijään. Voit ottaa tarvittavan, mutta kohtuullisen määrän halkoja kodan
vieressä olevasta liiteristä/liiterin vieressä olevasta kasasta. Annathan tilaa kaikille.

● Noudatathan hyviä käytöstapoja ja annettuja ohjeita. Alueella useita valvontakameroita,
joita ilkivallan sattuessa voidaan joutua tarkastamaan.

● Jätäthän majoituspaikkasi siistiksi seuraaville.

Kiitos vierailusta, tervetuloa toistekin!


