
SEXSJÖ JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. 

 

1. VUOSIPAIKAT. 

Vuosipaikan haltija on velvollinen toimimaan isäntänä 3 vuorokautta touko- ja syyskuun 

välisenä aikana. Hallitus ilmoittaa kevätkokouksessa milloin isännyyslistat tulevat esille ja listat 

tulee olla täytettynä 31. toukokuuta mennessä. Isännyyden peruminen tai vaihto, ilman pätevää 

syytä, on tehtävä hyvissä ajoin (viimeistään viikkoa ennen) kyseistä päivämäärää. Se joka ei 

pysty huolehtimaan isännyydestään järjestää itse tekijän. Jos tätä sääntöä ei noudateta, voi 

vuokranantaja kieltäytyä uusimasta vuosipaikkaa. Mikäli näin tapahtuu, eikä vaunua ole 

siirretty 2:n viikon kuluessa ilmoituksesta, on vuokranantajalla oikeus tyhjentää paikka ilman 

korvausvelvoitteita mahdollisista esinevahingoista.  

Jos vuosipaikanhaltija poistaa yksikkönsä paikaltaan on siitä ilmoitettava isännälle (erityisesti 

huippukauden ja treffien aikaan). Vuokranantaja voi väliaikaisesti, vuokraajan suostumuksella, 

ottaa paikan käyttöön. 

 

2. ILMOITTAUTUMINEN. 

Jaksolla jolloin kioski on suljettu kaikkien tulee täyttää yöpymislomake, myös 

vuosipaikkalaiset. Ne tulee olla jätettynä ennen vuoden vaihtumista. 

 

3. MATKAILUVAUNUT JA MATKAILUAUTOT. 

Kausi/Vuosipaikalla olevassa matkailuvaunussa/autossa on oltava kWh-mittari ja sähkömaksu 

maksetaan 3 kuukauden välein. Vaunu/auto on oltava siirto-/liikennekelpoinen, joka edellyttää, 

että se on vakuutettu ja katsastettu. Toivottavaa olisi, että kaikilla olisi palosammutin ja varoitin 

vaunussaan/m.autossaan. Vain ulkokäyttöön hyväksyttyjä ja soveltuvia sähkölaitteita saa 

käyttää etuteltoissa. 

 

4. ULKORAKENNELMAT. 

Oman terassin saa tehdä etutelttaa ja muuta oleskelua varten. Vain perinteiset etuteltat sekä 

StandBy-teltat ovat sallittuja. Terassia rakentaessa on kuitenkin huomioitava turvaväli, 4 metriä 

seuraavaan matkailuajoneuvoon, telttaan, terassiin tai henkilöautoon. Ennen kuin alat 

rakentamaan keskustele Sexsjö-komitean puheenjohtajan tai yhdistyksen puheenjohtajan 

kanssa. 

 

 



5. TISKAAMINEN. 

Astioiden tiskaaminen on sallittu, tiskihuoneessa, huoltorakennuksessa ja kesä aikaan 

kesäkeittiöllä. 

 

6. SAUNA. 

Sauna lämmitetään kesä aikaan (huippukausi) päivittäin ja muulloin, perjantaisin ja lauantaisin. 

Talvikaudella käytämme vain puusaunaa (Sauna1). 

 

7. KOTIELÄIMET. 

Kotieläimet ovat tervetulleita alueellemme, kunhan pidät ne kiinni kytkettynä. Kotieläimet 

eivät saa oleskella tai uida yleisellä uimarannalla, niille on oma ranta alueen itäpäässä. Se on 

selvästi merkitty. Kotieläimiä ei saa tuoda yleisiin sisätiloihin. Kotieläinten jätökset on heti 

kerättävä pois. 

 

8. HILJAISUUS. 

Hiljaisuus alueella on kello 23.00 – 07.00 välisenä aikana, ellei toisin ilmoiteta. Hiljaisuuden 

aikana on tarpeeton ajoneuvon käyttö alueella on kielletty.  

 

9. TURVALLISUUS. 

Tarpeetonta liikennettä alueella on vältettävä. Leirintäalueella saa olla ainoastaan yksi 

henkilöauto yksikköä kohden. Kaikki muut autot on jätettävä  alueen sisääntulon välittömässä 

läheisyydessä olevalle parkkipaikalle. Autoa kuljettaessa alueella on kaikkien noudatettava 

varovaisuutta. Vanhempien vastuulla on, että  lasten leikit eivät aiheuta vaaratilanteita.  

Jokaisella leiriytyjällä on velvollisuus auttaa mahdollisen hätätilanteen sattuessa kykyjensä 

mukaan. Leirintä alueen pelastus- ja turva-ohjeet ovat nähtävissä vastaanotossa. Kaikki joilla 

on kausi/vuosipaikka on velvollisuus tutustua näihin ohjeisiin huolella. 

 

10. SÄILYTYS. 

Yhdistys ei vastaa tavaroiden säilyttämisestä alueella. Kun vuosipaikka jätetään, täytyy paikan 

olla siisti. Yhdistyksellä on oikeus laskuttaa siivouskuluista, mikäli paikka on siivoamatta. 

 



11. VENEET. 

Veneet ovat vapaasti käytettävissä. Veneiden lukon avain sekä pelastusliivit voi hakea kioskilta 

ja odotamme kaikkien noudattavan vesiturvallisuus-lakia. Alaikäisten veneilystä vastaa aina 

omat vanhemmat tai huoltajat.  

Huom. Alueella on pelastusvene, mutta sen käyttö muuhun kuin pelastustehtävään on 

ehdottomasti kielletty. 

 

12. LEIKKIPUISTO. 

Leikkipuisto on tarkoitettu lapsille, aikuisen valvonnassa ja vastuulla. Yhdistys ei ota vastuuta, 

mikäli lapsi loukkaantuu leikkipuistossa leikkiessään. Trampoliinilla saa olla korkeintaan kaksi 

lasta kerrallaan ja isännillä on oikeus puuttua asiaan, mikäli tätä ei noudateta. 

Polkuautot on tarkoitettu yhdelle lapselle kerrallaan ja niiden käyttö aika korkeintaan 

20min/ajaja, jos muitakin lapsia alueella. 

 

13. YLEISTÄ. 

Kaikkien velvollisuus on huolehtia siitä, että alue pysyy siistinä ja viihtyisänä. Yleisissä tiloissa 

ei saa käyttäytyä muita häiritsevästi. Huom. Yleinen järjestyslaki sekä laki kotirauhan 

rikkomisesta. 

Huomioithan naapurit ja mieti mikä on sopiva äänitaso niin vaunussa kuin teltassakin, myös 

musiikkia kuunnellessa. Naapureilla ei välttämättä ole kanssasi sama musiikkimaku. 

 

14. ISÄNTÄ. 

Isännällä on oikeus määrätä poistumaan alueelta sellaiset henkilöt, jotka huomautuksesta  

huolimatta jättävät noudattamatta järjestyslakia, alueen järjestyssääntöjä, isännän määräystä tai 

muita yhdistyksen asettamia sääntöjä. Tarvittaessa isännän tulee ottaa yhteys viranomaisiin. 

 

15. SÄHKÖKAAPELIT. 

Alueella saa käyttää ainoastaan ulkokäyttöön hyväksyttyjä ja sääolosuhteita kestäviä 

sähkökaapeleita (2,5 mm², CCE-pistokkeet). Mikäli tilapäisesti joudutaan vetämään 

sähkökaapeli, on se suojattava kulkuteillä. 
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