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17.9.2020
Paikanhaltijana kuulut alueemme kantaviin voimiin. Sinulla on alueellamme sekä oikeuksia,
että velvollisuuksia. Yhdistyksemme toiminta perustuu vapaaehtoiseen työhön ja toivomme
jokaisen kausipaikkalaisen kantavan kortensa yhteisen etumme ja viihtyvyytemme vuoksi,
jokainen kykyjensä ja vointinsa mukaan.
Toivomme kaikkien tuovan aktiivisesti esille asioita, joita pitää tärkeinä alueemme
kehittämiseksi.
Kausipaikka oikeuttaa:
 Vapaaseen oleskeluun sekä yleisten palveluiden käyttöön alueella (yleinen sauna, suihkut, vesi, jätehuolto,
yhdistyksen vene, pyörät ym.).
 Osallistumisen yhteisiin tapahtumiin (esim. kota, takkatupa).
 Käyttämään yhdistyksen lavoja (5 € kpl/kausi).
Maksut:
 Kausipaikka- ja muut maksut ovat vuosittain vahvistetun hinnaston mukaiset, laskutetaan erikseen.
 Erääntyneet maksut on oltava maksettuina ennen uuden sopimuskauden alkua.
Treffit ja tapaamiset:
 Ruskatreffien aikana kaikki paikat ovat yhdistyksen käytössä.
 Ruskatreffi maksu koskee kaikkia, joiden matkailuajoneuvo on numeroidulla paikalla.
 Treffien järjestäjä voi tarvittaessa siirrättää/siirtää matkailuajoneuvot tiheämpään ottaen kuitenkin huomioon
yleiset turvallisuusmääräykset (1,8 m/4 m).
Kausipaikka velvoittaa:
 SF-Caravan Kainuu ry:n jäsenen tekemään yhdistyksen kokouksen vuosittain määräämät isäntävuorokaudet (3
vrk). Jos on molemmat kausipaikat niin silloin myös 3 vrk yhteensä.
 Isäntävelvoite tulee tehdä pääsääntöisesti: kesäkausipaikka ajalla 1.6 – 31.5 ja talvikausipaikka ajalla 1.10 –
30.9. Mikäli isäntävelvoite jää tekemättä, ilman yhdistyksen hallituksen hyväksymää perustetta, peritään
kausipaikasta jälkikäteen oman- ja vieraanjäsenen talvikausipaikan hinnan erotus (320 €).
 Noudattamaan alueen järjestyssääntöjä sekä isännän, kattivankkuritoimikunnan tai hallituksen antamia
määräyksiä.
 Kausipaikkalaiseen sovelletaan yhdistyksen sääntöjä. Yhdistyksen säännöt löytyvät
www.kattivankkuri.fi/Yhdistys, linkki SF-Caravan Kainuu säännöt.
 Matkailuajoneuvossa tulee olla sähkömittari kiinteästi asennettuna. Sähkömittarin lukemat tulee ilmoittaa
sopimuskauden alussa kausipaikkasopimuksessa ja kauden lopussa sähkölukema ilmoituksessa. Pyydä alueella
olevaa jäsentä lukemaan ja kuittaamaan sähkölukema.
 Laskemaan ja ilmoittamaan yöpymis- ja henkilövuorokausien kokonaismäärät (kausipaikkasopimus) kauden
lopussa.
 Ajoneuvo sijoitetaan paikalleen annettujen ohjeiden mukaisesti, matkailuajoneuvon vasen takakulma
merkkitolpan kohdalle. Paikkamerkkien siirtäminen ja puuston vahingoittaminen ei ole sallittua.
 Noudatettavat turvavälit ovat 4 m ja rakennuksiin 8 m.
 Käyttämään vain asianmukaisia sähkökaapeleita (25 m/2,5 mm2). Jatkojohtojen ja haaroituskappaleiden käyttö
ei ole sallittua.
 Etuteltassa saa käyttää vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita.
 Käyttämään ns. suljettuja harmaavesisäiliöitä. Talvella voi tarvittaessa käyttää avoastiaa.
 Matkailuajoneuvossa on suotavaa olla jäsennumero näkyvillä.






Kausipaikaan oikeuttava kyltti sijoitetaan näkyvälle paikalle paikkanumerolla ja nimellä sekä puhelinnumerolla
varustettuna.
Matkailuajoneuvon on oltava katsastettu ja vakuutettu sekä sen täytyy olla tarvittaessa siirrettävissä.
Talvikauden päätyttyä, rantapaikat (100 - 96) on varattu vieraille, (ei kausipaikkalaisille).
Alueisäntä (vast.) voi niin katsoessaan siivouttaa epäsiistin paikan kausipaikkalaisen laskuun (50 €).

Rakentaminen ja kunnostaminen:
 Matkailuajoneuvoon voi kiinnittää etuteltan/-katoksen. Kiinteitä katoksia/rakennelmia ei sallita. Omat
tarvikkeet, esim. etuteltan lavat, on vietävä pois kauden loputtua. Niitä ei saa jättää alueelle säilöön tai
yhdistykselle pois vietäviksi.
 Kausipaikkalaisen jäädessä kesäkausipaikalle ei lavoja tarvitse purkaa. Kun kausipaikkalainen ei ole paikalla, hän
jättää kyltin, jossa ilmoittaa paluu päivämäärän, tällöin paikka on vapaassa käytössä kesävieraille.
Kausipaikkalainen huolehtii nurmikon siistimisestä lavojen ympäriltä.
Muuta huomioitavaa:
 Avotulen teko on sallittu vain niille osoitetuilla paikoilla. Avotulella toimivien grillien (kaasu/hiili) käyttö ei ole
sallittua seinällisissä etuteltoissa.
 Lapset ovat alueella aina vanhempien vastuulla.
 Yleisen turvallisuuden vuoksi, pidäthän alueella lemmikit kytkettyinä, sekä huolehdit jätökset pois. Älä myöskään
päästä lemmikkiäsi tarpeilleen toisten ”tontille” ja ettei lemmikkisi aiheuta häiriötä alueella.
 Matkailuajoneuvossa on aina oltava isäntäperheen edustaja paikalla, mikäli siellä on vieraita. Kausipaikkalainen
vastaa matkailuajoneuvoa käyttävien perheenjäsentensä sekä vieraidensa toiminnasta.
 Kausipaikan haltijan mukana yöpyvistä vieraista on tehtävä matkustajailmoitus.
 Kausipaikan haltija ei ole oikeutettu luovuttamaan/vuokraamaan paikkaansa kolmannelle osapuolelle.
Paikasta luopuminen:
 Kausipaikkalaisen luopuessa paikastaan kesken sopimuskauden paikka siirtyy yhdistyksen käyttöön.
 Maksettuja kausipaikkamaksuja ei palauteta. Kausipaikkalainen purkaa mahdolliset rakennelmansa ja siistii
paikan lähtiessään sekä huolehtii, että maksut on maksettu.
Tietoa henkilötiedoistasi!
Allekirjoittamalla kausipaikka sopimuksen hyväksyt henkilötietojesi käytön alla olevan erittelyn mukaisesti.
 Tallennamme nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi sekä SF-Caravan numerosi ja
alueyhdistyksen. Tallennamme tietosi, kunnes ilmoitat meille, että haluat meidän poistavan ne.
 Tarvittaessa lähetämme sähköpostiisi tietoa kehityshankkeista, tapahtumista jne.
 Voit milloin tahansa pyytää tietojen muuttamista tai tietojesi poistamista rekisteristämme.
 Emme koskaan jaa tai myy yhteystietojasi muille tahoille.
 Voit ottaa meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoa tallentamistamme henkilötiedoistasi lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen kattivankkuri@kattivankkuri.fi
Muut ehdot:
 Sopimuksen rikkominen voi johtaa kausipaikka sopimuksen irtisanomiseen, jolloin yhdistys voi siirrättää
matkailuajoneuvon paikanhaltijan laskuun.
Mikäli jatkat seuraavalle kaudelle annettuja avainkortteja Ei tarvitse palauttaa kauden lopussa.
Kaikki sopimusta koskevat erimielisyydet käsitellään SF-Caravan Kainuu ry:n hallituksessa.
Puhelinnumeroita:
Alueisäntä
Talvella paikalla satunnaisesti
040-839 1707
Yhdistyksen Puheenjohtaja Mika Heikkinen
0400-807 002
Kattivankkuri toimikunta Pj. Jani Parkkinen
040-151 4345
Rahastonhoitaja
Tiia Niva
040-737 6004

