
Ohrasaaren saunan säännöt 2022

Ohrasaaren sauna on kuntalaisten käytössä ns. kesä-retkeilykauden ajan eli huhtikuu-lokakuu

vuosittain. Talvikäyttöä ei ole.

l. Saunan käyttöoikeus myönnetään tilapäisesti, hyväksytyn varauksen perusteella. Saunan
käyttöoikeus alkaa klo 8:00 ja päättyy kello 00:00. Saunalla ei saa yöpyä.

2. Saunan varaaminen ja maksu: Sauna varataan Sysmän kunnanviraston Asiointipisteestä.

Varaaja maksaa varausmaksun 20  etukäteen käteisellä Asiointipisteessä ja jättää

yhteystietonsa. Varaajalle annetaan mukaan saunan käyttöohjeet.
Varausmaksu on aina sama, huolimatta saunalla vietetystä tuntimäärästä. Varaaja saa

saunan avainnipun. Saunaan ja tupaan on eri avaimet. Kadotetusta avainnipusta on
maksettava korvaus.

3. Puiden käyttö: Puuliiteri on auki ja siellä on polttopuita saunan lämmitystä ja nuotiopaikkaa
varten. Saunaa ei saa pitää lämpimänä jatkuvasti. Käyttöoikeuttaan rikkova menettää
oikeuden saunan vuokraamiseen. Kunta huolehtii liiteriin polttopuut niin kauan kuin niiden

käyttömäärä on kohtuuden rajoissa.

4. Sauna on vaatimaton, vesi on kannettava järvestä. Saunalla on ämpäreitä tätä varten. Ennen
saunomista suositellaan uimassa käymistä. Samoin suositellaan omien laudeliinojen

mukaanotto. Kertakäyttöisiä laudeliinoja ei saunalla ole. Lasipullojen vienti pesu-ja

löylytiloihin on kielletty.

5. Saunatupa on askeettinen, mutta se soveltuu vaikka eväiden syöntiin. Pidä tupa siistinä. Älä

jätä mitään tavaroitasi sinne.

6. Puucee pihapiirissä on melko uusija siisti. Et voi olettaa, että siellä olisi paperia, joten varaa

mukaasi paperit.

7. Yksityisyys: Vaikka olet varannut saunan käyttöösi, voi Ohrasaaressa ja saunan pihassa,
laiturilla, tulipaikalla olla muita retkeilijöitä. Vain itse sauna on yksityiskäytössäsi.
Ohrasaaressa voivat kaikki vapaasti liikkua haluaminaan aikoina.

8. Siisteys ja lähtö saunamökiltä: Sinun on itse siivottava jälkesi ja kaikki mitä tuot saunalle, viet
mennessäsi pois. Ohrasaaressa pätee Retkietiketti. Ohrasaaressa ei pidetä roskiksia, koska
siellä ei käy kukaan niitä tyhjentämässä. Varmista, että sauna ja mökki ovat lukossa ja valot
sammutettu.

Sysmän kunta puh. 044 7134533
Tuija Pessa, nuoriso-ja liikuntapäällikkö, puh. 0447134533,
email: tuija. pessa@sysma. fi



OHRASAAREN SAUNAN VARAUS

varaajan nimi

puh. no.

osoite

varaan saunan, päivämäärä.

saunalla saa oleskella klo 8-24., yöpyminen on kielletty

Olen saanut ja lukenut Ohrasaaren saunan käyttösäännöt ja sitoudun noudattamaan
niitä.

Sysmässä

Allekirjoitus ja nimen selvennys


