Kotakylän tarkoituksena on antaa kylään saapujalle mahdollisuus lepoon ja virkistäytymiseen luonnon- ja alkuperäiskansojen hengessä. Kylä on tarkoitettu rauhoittumiseen, hiljentymiseen sekä lomasta nauttimiseen yksin, perheen tai ystävien kesken.


Kunnioitetaan toisten yksityisyyttä.



Suvaitaan erilaisuus.



Yleiset tilat rauhoitetaan elektronisilta laitteilta (matkapuhelimet, radiot, tietokoneet).



Alkoholi ei saa häiritä muiden kyläläisten lomaa. Kotakylän omistajalla on oikeus poistaa häiritsevästi käyttäytyvät henkilöt kylästä.



Kyläläiset saavat nauttia lomastaan siistissä ympäristössä, johon jokainen osallistuu omalla panostuksellaan.



Kasvimaata saa jokainen hoitaa ja vaalia sekä käyttää sen antimia.



Kunnioitetaan luonnon rauhaa.

:
Saapuessasi kylään etsi itsellesi tai ryhmällesi osoitettu kota. Kodat on merkitty kuvatunnuksin jotka on sijoitettu kodan oviaukon tuntumaan (esim. karhun kuva karhukodassa).
Valittuasi itsellesi petipaikan, voit asettaa tavaroitasi petipaikkasi alapuolella olevaan
tyhjään tilaan.
Mikäli olet yksittäispaikalla jätä käyttämättömät pedit tyhjäksi tavaroista, jotta jälkeesi
tulevat majoittujat löytävät oman paikkansa.
Noudata siisteyttä omien tavaroidesi suhteen.

:
Keittokatoksessa on kuiva- ja kylmäruoka-aineille varatut laatikot joihin voit laittaa
omat tai ryhmäsi ruoat.
Kuiva-aineet voit halutessasi säilyttää keittokatoksessa ja viedä kylmätavarat kylmätiloihin. Laita nimesi laatikon kylkeen jotta ruoat eivät sekoitu muiden kanssa.
Keittokatoksessa on käytössä ruokailuvälineitä sekä kaasuhella, kattiloita, paistinpannuja, kannuja, paistinlastoja, vispilöitä, tölkin- ja pullonavaajia sekä muutama puukko
(älä vie tavaroita keittiöstä pois).
Juomaveden saa lähellä olevasta kaivosta.
Katoksessa on yhteistarvikelaatikko, josta voit halutessasi /tarvitessasi ottaa siellä olevia kuivaelintarvikkeita.
Käytettyäsi yhteisiä astioita, tiskaa ja palauta ne paikoilleen.
Jokaisessa kodassa on myös pakit kahvin ja teen keittoon. Kahvipakki on merkitty
kahvassa olevalla rautalangalla. Ethän sekoita pannuja!

:
Saunaa voi lämmittää päivittäin tarpeen mukaan klo 14 jälkeen.
Katoksessa on viikoittainen vuorolista, johon voit merkitä haluamasi saunavuoron.
Vuoro kestää tunnin. Yhteissaunavuorot alkavat klo 19.
Mikäli saunaa ei ole käytetty ennen yhteissaunavuoroa kuka tahansa voi aloittaa
saunan lämmityksen klo 18.
Peseytymisvedet kannetaan järvestä astioihin. Jokainen kantaa ainakin käyttämänsä
määrän.
Lämmintä vettä saa saunan piippusäiliöstä tai katoksessa olevan padan lämmittämällä.
Huolehdithan että jälkeesi tulevilla saunojilla on käytössään vettä ja puita sekä siistit
peseytymistilat.

:
Suuri yhteiskota sijaitsee niemen kärjessä. Kota on tarkoitettu kyläläisten yhteiseksi iloksi, jollei siellä ole etukäteen ilmoitettua yksityistilaisuutta.

:
Nuotio- ja saunapuita löydät kylä–alueen sisääntulon vieressä olevasta ladosta. Tulen
teko on sallittu vain valmiille nuotiopaikoille ja kodan sisälle.
Kulje mieluiten valmiita polkuja pitkin.
Kylä–alueella koirat on pidettävä kytkettyinä. Koirien ulkoiluttaminen tapahtuu mieluiten kylän ulkopuolella.
Kerro myös lapsille kylän toiminta-ajatus.
Älä jätä lapsiasi valvomatta rantaan/uimaan.
Huomattuasi kylässä puutteita tai rikki menneitä asioita pyydämme ystävällisesti kirjoittamaan niistä katoksessa olevaan vihkoon.

:


Huolehdi petipaikkasi ja/tai koko kodan siivouksesta ennen lähtöäsi.



Tarkista kodan ympäristön siisteys.



Tyhjennä roskakori puukatoksen vieressä olevaan roskasäiliöön.



Täytä kodan puuvarasto.



Huolehdi käyttämiesi astioiden puhtaus.



Tyhjennä keittokatos ja kylmätilat ruokatarvikkeistasi.



Poista nimesi laatikoista ja palauta ne puhdistettuina paikoilleen.



Ylimääräisiä kuivaelintarvikkeita saat jättää siihen tarkoitettuun yhteislaatikkoon.



Petipaikan tai kodan luovutus on lähtöpäivänä klo 12.00



Jätäthän terveiset vieraskirjaan.

www.kotaloma.com
info@kotaloma.com
 0400 571 058

