Vantaan Tallin ohjeet ja säännöt
PAIKOITUS JA LEIRIYTYMINEN

TISKAUS, PYYKINPESU JA LASTENHOITO

o Saavuttaessa on täytettävä majoituskortti. Täytetty matkustajailmoitus
ja jäsenkortti on luovutettava isännälle tai pudotettava ladon ilmoitustaululla tai toimiston oven vieressä olevaan postilaatikkoon. Matkustajailmoituksen täyttäminen koskee myös kausipaikkalaisia. Jäsenkortti
luovutetaan pois lähdettäessä maksutapahtuman yhteydessä.
o Toimisto on avoinna sunnuntaisin klo 11.00 – 11.30, kesäaikana maksuja kerätään asiakkaiden tarpeiden mukaan.
o Leiriytyminen on kielletty tallirakennuksen, päärakennuksen ja vanhan
grillin rajaamalla alueella.
o Keskikenttä (vanhalta grilliltä ladolle) on tarkoitettu liikkuville vieraille.
o Kiinteiden rakenteiden, aitojen ja ojien tms. rakenteiden tekeminen on
kielletty.
o Poistuessasi kausipaikaltasi lomamatkan tai muun syyn vuoksi, tulee
sinun merkitä näkyvästi ja pysyvällä merkinnällä, milloin palaat paikallesi. Poissa ollessasi paikka on muiden käytettävissä. Lähtiessäsi
sinun tulee järjestää paikkasi siten, että se on vapaasti muiden käytettävissä.
o Jättäessäsi matkailuajoneuvon alueelle, varmista sen oikea sijoitus
Isännältä tai tallitoimikunnan jäseneltä. Alueelle saa jättää matkailuajoneuvon vain, jos aluemaksu on maksettu.
o Turvaväli vaunusta tai sen katoksesta toiseen vaunuun tai katokseen
on vähintään 4 metriä. Vaunut tulee sijoittaa aina vetopää ajoväylälle
päin siten, ettei se hankaloita alueen tehokasta täyttämistä tarpeen
tullen.
o Vuoden isoissa treffitapahtumissa vaunut sijoitetaan erityisen tehokkaasti. Alueittain voidaan määritellä rajoituksia katosten ja telttojen
käytölle.

o Tiskaaminen ja huuhteleminen juoksevalla vedellä on kielletty. Säästäthän muutenkin lämmintä vettä.
o Pyykinpesukone on maksullinen, avaimen saa Isännältä.
o Kuivauskaappi on aina käytettävissä veloituksetta.

VASTUU

o Ulkoalueilla hiljaisuus klo 23.00 – 7.00. Huomioi myös grilleillä oleskellessasi hiljaisuusaika.

o Matkailuajoneuvojen pitäminen ja leiriytyminen alueella tapahtuu
omalla vastuulla. Vahingon aiheuttajan tulee korvata aiheutetut vahingot.
o Matkailuajoneuvon tulee olla rekisterissä ja katsastettu.
o Sähkö- ja kaasulaitteiden tulee olla määräysten mukaisessa kunnossa.

LEMMIKKIELÄIMET
o Kaikki lemmikkieläimet on pidettävä alueella aina kytkettyinä.

SÄHKÖ
o Kesäaikana erillinen sähkömaksu. Muulloin sähköä myydään vain
oman kWh-mittarin lukeman mukaan. Mittarin lukemisen vieraan saapuessa ja lähtiessä suorittaa isäntä.
o Liitosjohtojen tulee olla määräysten mukaisia. Jatkokset tulee sijoittaa vaunujen alle tai 1,7 metrin korkeuteen. Käyttöteho tulee rajoittaa
vanhoilla sähköpisteillä 1100 W, (10 A sulake, yhteisteho 2200 W) ja
uusilla sähköpisteillä (16 A sulake, yhteisteho 3000 W). Sulakkeita ei
saa vaihtaa.
o Auton moottorin esilämmittäminen suoraan sähkötolpasta on mahdollista ainoastaan erillistä maksua vastaan.
o Kaikkien vaunun ulkopuolisten sähkölaitteiden tulee olla kytkettynä
vaunun kulutusmittarin kautta.

SISÄTILAT
o Tanssitila on ylisillä, nuorisotila on alisilla ja päärakennuksessa löytyy
biljardisali ja tupa.
o Ylisten käytöstä on erilliset ohjeet.
o Isäntä voi luovuttaa biljardisalin vain aikuiselle vastuuhenkilölle.
o Alisten käyttö tapahtuu isännän valvonnassa.
o Missään Vantaan Tallin sisätiloissa ei saa tupakoida.
o Vanhempien tulee valvoa nuorisonsa käytöstä ja tilojen käytön asiallisuutta.
o Sisätilojen siisteydestä huolehtiminen kuuluu meille kaikille.

ALUEVALAISTUS
o Valopylväissä on erilliset kytkimet. Sammuta tarpeettomat valot valoisana aikana tai muulloin milloin sellaisen havaitset. Yöllä klo 23.00
jälkeen alueelle jätetään palamaan vain välttämätön valaistus.

TRAMPOLIINI JA POLKUAUTOT
o Trampoliinin ja polkuautojen käyttöaika on kello 8 - 21 vanhempien
valvonnassa. Polkuautot ja -pyörät on palautettava paikalleen käytön
jälkeen.

HILJAISUUS

KEMSSAT, JÄTEVEDET JA MATKAILUAJONEUVOJEN PESU
o Kemssan tyhjennyspaikat ja talousvesien imeytyskaivo ovat ulkokäymälöiden yhteydessä. Myös matkailuautojen makkisäiliöiden
tyhjennyspiste löytyy samasta paikasta.
o Alueella käytetään suljettuja jätevesijärjestelmiä.
o Kemssoja ei saa tyhjentää ja pestä missään Tallin sisätiloissa. Kesäaikana saa huuhtelua varten vettä wc:n kesävesipisteestä.
o Matkailuajoneuvojen peseminen alueella on kielletty.

JÄTTEET
o Kaikki talousjätteet on laitettava pusseihin, jotka on solmittava huolellisesti. Metallin-, paperin- ja lasinkeräyslaatikot ovat erikseen roskakatoksessa.
o Panttipullot ja –tölkit voi jättää jätekatoksessa olevaan laatikkoon tai
saunan pukuhuoneen nurkassa olevaan koriin.

KAASUNMYYNTI
o Isäntä hoitaa kaasunmyynnin, myyntiajat kuulutusten mukaan.

JUOMAVESI
o Talvikaudella vesipiste ainoastaan tiskihuoneessa (avain on ketjussa
oven ulkopuolella).

SAUNA JA SUIHKUT
o Suihku tiskihuoneen vieressä on käytettävissä sauna-aikojen ulkopuolella läpi vuorokauden,
o Saunavuorot ovat naisille ja miehille. Perhesaunan voi varata isännältä.
o Saunavuorot ilmoitetaan ilmoitustaululla. Virvokkeita ei saa viedä
pesu- tai löylytiloihin vaan ne nautitaan pukutiloissa tai saunan terassilla.
o Väkevien saunajuomien vienti saunatiloihin on kielletty.
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