Tervetuloa Lahtelaan!
Viihdyt paremmin, kun otat huomioon tämän kansion ohjeet. Samalla teet
mökkeilystä mukavampaa myös seuraaville.
Kuviohan toimii täällä yhteisvastuullisesti. Jos jätät paikat samaan kuntoon kuin
ne olivat tullessasi, olet jyvällä. Kun panet vähän paremmaksi, olet oivaltanut
mikä on homman nimi!
Lahtela on helmi. Nautitaan siitä ja pidetään paikat kunnossa!
Lahtelan isäntä Matti Salmi
p 0400 545636
salmimatti9@gmail.com

JUOMAVESI
Juomavesi on haettava autolla lähteestä. Juomavesikanistereita löytyy mökin
keittiöstä. Lähde on mökkitien varressa noin puoli kilometriä takaisin
tulosuuntaan. Ks. oheinen kartta. Hyvä maamerkki on Rappuvuorentie-kyltti,
joka on lähteen kohdalla – mutta tien toisella puolella.

YÖPYMINEN
Talo tarjoaa täkit ja tyynyt mutta liinavaatteet (lakanat, pussilakanat ja
tyynyliinat) tai makuupussit on kävijöiden tuotava mukanaan.
Saunakammarissa on levitettävä laveri, jossa nukkuu kaksi. Yhteensä
nukkumapaikkoja on siskonpeti-ratkaisulla kymmenkunta. Ilmalla täytettäviä
varapatjoja pumppuineen löytyy tuvan seinustan penkin sisältä.

VENE
Veneen lukon avain ja tulppa löytyvät eteisen avainnaulakosta ja airot eteisen
nurkasta. Veneilyn jälkeen vedä paatti takaisin telalle niin ettei peräpää jää
veteen. Muista poistaa tulppa, koska sadevesilasti voi rikkoa veneen. Palauta
avain ja tulppa paikalleen.

POLTTOPUUT
Kuivat klapit säilytetään liiterissä, joten ota polttopuut aina sieltä. Liiterin
ulkopuolella klapit ovat yleensä vielä märkiä. Lähtiessä jätä takan viereen ja
saunaan vähintään pesällinen niin seuraavien on mukava tulla. Älä polta puuta
yli tarpeen ja pilko klapeiksi käyttämäsi määrä puita – taitojesi mukaan ja silloin
kun pilkottavaa on (ks. asiantila Lahtelan puuhakirjasta).
Moottorisaha varusteineen löytyy terassin alla olevasta kopista. Avain kopin
lukkoon on eteisen avainnaulakossa. Käytä moottorisahaa vain jos sen
homman osaat.

TAKKA
Temppuja savuttamisen vähentämiseksi: Ennen klapien sytyttämistä kannattaa
polttaa vähän paperia ”ilmalukon” poistamiseksi. Klapit kannattaa asetella
mahdollisimman taakse. Tuhkaluukun auki pitäminen auttaa alussa.. Hormi
vetää paremmin lämmettyään.
Lähtiessä tyhjennä tuhka tulipesästä peltiämpäriin. Älä käytä muita astioita
tulipalovaaran välttämiseksi. Takan vieressä on tätä hommaa varten
tuhkalapio. Jäähtyneen tuhkan voi viedä maastoon – mielellään näkymättömiin.

SAUNA
Saunan avaimet roikkuvat eteisen avainnaulassa. Avattuasi saunan ja
saunakammarin ovet, lukot kannattaa laittaa auki-asentoon.
Vältä koivun polttamista kiukaassa. Lämpötila nousee liian korkeaksi ja
rikkoon arinan – kokemusta on. Jos koivua on poltettava, pidä tuhkaluukku
kiinni jotta pesään virtaavan ilman määrä pysyy pienenä.
Avaa ikkuna saunan tuulettamiseksi.
Kiukaan päällä on lämmivesipönttö, joka täytetään kun saunaa aletaan
lämmittää. Kuuma vesi nousee pintaan, joten vettä kannattaa pyöräyttää kerran
tai kahdesti, lämmittämisen aikana. Lisää vettä kun menee vähiin, vesi lämpiää
melko nopeasti.
Kun pumppu on paikallaan (kesällä), vettä saa letkusta. Pumppu käynnistyy
hanaa kääntämällä.
Älä anna kiukaan pesän sammua saunomisen aikana. Kun tuli palaa vielä
saunojien lähdettyä, sauna kuivuu paremmin.

KEITTIÖ
Tiskivettä tulee tupaan sisälle vain kantamalla järvestä tai saunasta, mutta se
menee ulos lavuaarin rööreistä. Älä laita lavuaariin ruokajätettä, koska se voi
tukkia viemäriputken. Tiskivesi lämmitetään liedellä isossa kattilassa tai
pienemmät määrät vedenkeittimessä. Älä kuumenna järvivettä
vedenkeittimessä.
Vie ruokajäte huussin takana olevaan kompostoriin. Laita kompostoriin
ainoastaan ruokajätettä – ei paperia, kertiksiä tms.
Talouspaperia löytyy peräkammarin komerosta.
Jääkaappi kytketään päälle sen sisällä olevasta katkaisijasta (valo syttyy).
Lähtiessä pyyhi sotkut jääkaapista ja kytke virta pois (0-asentoon). Jätä
jääkaapin ja pakastelokeron ovet auki ja varmista että ne eivät pääse kiinni. Jos
tiedät että uusi porukka tulee heti jälkeesi, jääkaapin voi jättää päälle.
TALVELLA: Jääkaappia ei saa käyttää alle 15 asteen lämpötilassa. Kytke
jääkaappi päälle siis vasta, kun mökissä on yli 15 astetta lämmintä.

HUUSSI
Asioituasi vessassa heitä kuiviketta perään. Säiliö tyhjennetään kevät- ja
syystalkoissa. Jos tarvetta on muulloin, kaiva huussin taakse kuoppa ja lapioi
tavara sinne kopin takaseinässä olevasta luukusta. WC-paperia löytyy mökin
peräkammarin komerosta.

TALVELLA
Lämmitys
Tästä olit toivottavasti tietoinen jo ennen kuin tulit mökille: tienauraaja/naapuri
Jarmo Sanaslahti käy pyynnöstä kytkemässä sähkölämmityksen päälle
saunan seinässä olevan sähkökaapin pääkatkaisijasta. Pyyntö kannattaa
esittää 1–2 päivää ennen mökille tuloa, riippuen pakkasesta. Lähtiessä kytke
virta pois sähkökaapin pääkatkaisijasta. (Sanaslahden p. 0405626502)
Vesi
Juomavesi kannattaa tuoda mukanaan, koska lähde on enimmäkseen jäässä.
Tiski- ja pesuvettä saa avannosta. Avanto kairataan kairalla ja vettä pumpataan
ämpäriin avantopumpulla. Kaira on liiterin ylisillä ja putken muotoinen pumppu
eteisen komerossa.
Huom! Jos kaira karahtaa kiveen, kallis terä on entinen – tästä on paljon
kokemusta). Vesi voi olla yllättävän matalalla. Tee avanto siis riittävän
kauaksi rannasta. 10 metriä on riittävästi. Terän menee pilalle myös, jos sen
kopauttaa jäähän. Laske terä siis nätisti jäälle kun alat kairata.
Usein edellisten jäljiltä järvessä on tuore avanto, jossa on vain ohut jää. Sen
saa rikki esim. rautakangella. Silloin säästyy kairaamiselta.
Tien auraus
Naapuri Jarmo Sanaslahti auraa mökkitiet ilman erillistä pyyntöä. Jos kuitenkin
auraajalle tulee asiaa vaikka lumimyrskyn yllättäessä, Sanaslahden numero on
0405626502.

KUN LÄHDET – TARKISTUSLISTA:
● Onko mökki siisti? Lähtösiivoukseen kuuluvat imurointi, moppaus, mattojen
puistelu, keittiön tasojen pyyhkiminen jne. Imuri löytyy eteisen komerosta ja
muita siivousvälineitä lavuaarin alta.
● Onko sauna ja saunakammari siivottu ja lukittu ja avaimet paikallaan?
● Onko vene lukittu, avain ja tulppa avainnaulakossa ja airot mökissä?
● Onko savustuspönttö putsattu ja suojassa sateelta?
● Ovatkö työkalut, kirves ym. kamat paikoillaan?
● Onko mukaan lähdössä kaikki mitä tullessasi toit?
● Älä jätä mökille mitään, edes hyvässä tarkoituksessa: ei lehtiä,
sanomalehtiä, roskia, ruokatarvikkeita, juomia, pulloja, tölkkejä, vesipönttöjä,
tupakantumppeja jne. Älä jätä takan sytykkeeksi pahvia, lehtiä, paperia tms.
● TALVELLA: onko sähköt kytketty pois saunan seinässä olevan sähkökaapin
pääkatkaisijasta?

MUUTA
Katso Lahtelan puuhakirjasta, mitä askareita mökillä ollessasi voisit tehdä ja
mitä terveisiä edelliset kävijät ovat jättäneet.
Vie mukanasi kaikki mitä toit tullessasi. Toisin sanoen älä jätä mökille mitään,
älä edes hyvässä tarkoituksessa: ei lehtiä, sanomalehtiä, roskia,
ruokatarvikkeita, juomia, pulloja, tölkkejä, vesipönttöjä, tupakantumppeja jne.
Älä jätä takan sytykkeeksi pahvia, lehtiä, paperia tms.
Roskat voi viedä kotiin tai Vaherin venesatamassa oleviin roskiksiin. Tästä on
diili paikallisen jätehuollon kanssa. Satama on muutaman kilometrin päässä
Lahtelasta. Neljän tien risteys satama-opasteineen tulee vastaan piakkoin
mökiltä lähtiessä.

