PUNTALAN KÄYTTÖOPAS
Avaimet noudetaan ja palautetaan Lempäälä-talon palvelupisteeltä,
Manttaalitie 15. Palvelupiste on auki arkipäivisin klo 8.30-15.45
Portissa on riippulukko. Portin saa toiminnan aikana pitää auki tai kiinni.
Miten itse haluaa. Toiminnan päätteeksi portti laitetaan lukkoon.
Ovet: Ruokalan sivuovesta pääsee sisään avaimilla, muut ovet avataan
sisäpuolelta.
Vesi laitetaan erikseen päälle. Vessojen välissä olevan oven takaa löytyy
vesivaraajan takaa vipu, jota kääntämällä vedet menevät päälle. Ruoka- ja
juomavesi otetaan keittiön pikkuhanasta (siinä suodatin). Pesu- ja muun
käyttöveden voi ottaa mistä hanasta vaan. Jos vettä ei tule, tarkista että
lämminvesivaraajan hana on auki (putken suuntaisesti) ja pumppu päällä
(musta nappi pohjassa). Jos ruokaveden tulo hiipuu, ota yhteyttä
kiinteistöpäivystykseen (suodatin tukossa).
Sähköistä on oma opas. (kts. Turvallisuussuunnitelma)
Saunan vesi tulee pumpulla järvestä, ei ole suihkua. Lasten uimista on
valvottava. Laiturin päässä on noin 1,5 m syvää.
Puut löytyvät liiteristä saunan läheltä. Liiterin puita käytetään saunan pesiin,
takkoihin, nuotioihin.
Toimistorakennuksen päädyssä on varasto, josta löytyy ulkoalueen
kunnossapitovälineitä.
Keittiövarustus ei ole kovin kattava, mutta perusvälineet löytyvät.
Mökeissä on sähkökaapit ulkoseinissä, jokaiseen virta päälle erikseen ja
sammutetaan lähtiessä (kts. Sähköopas). Leirin päättyessä, patjat nostetaan
mökeissä seinää vasten.
Varalamput / patterit löytyvät keittiön takavarastosta.
Jätteiden käsittely: sekajäte/biojäte. Roskapöntöt löytyvät portin vierestä.
Roskisten tyhjennys on etukäteen tilattu ja ne tyhjennetään keskiviikkoisin tai
torstaisin. Jos tulee ongelmia, ota yhteys Pirkanmaan jätehuoltoon (03) 240
5110

Likakaivon tyhjennykset on tilattu etukäteen ja se tapahtuu keskiviikkoisin tai
torstaisin. Jos tulee ongelmia, ota yhteys Pirkanmaan jätehuoltoon (03) 240
5010
Käsi- ja Wc-papereita sekä pesu- ja puhdistusaineita tuo jokainen leirin
järjestäjä itse.
WC-tilat ovat ruokalan sivussa.
Kylmälaitteet tyhjennetään ja sammutetaan, jos ei toisin ole ilmoitettu.
Kesäkuun alusta elokuun alkuun (5.8. saakka) leirikäyttö on yhtäjaksoista,
sillä välillä kylmälaitteita ei tarvitse erikseen sammuttaa.
Ensiapuvälineet tuovat jokainen itse.
Vikailmoitukset: Kiireettömissä tapauksissa voit ilmoittaa vioista nettisivujen
kautta http://www.res.haahtela.fi/Julkaisu/Vikailmoituskaavakkeet/
Vikailmoitukset_lempaala.asp
(Kunnan kiinteistöt, 12 Julkiset toimitilat, kiinteistö Puntalan leirikeskus)
Kiireellisissä tapauksissa kunnan kiinteistöpäivystys
LEKITEK Oy 040 8062161.
Hiljaisuus alueella on klo 23.00 - 7.00.
Leirin päätteeksi KAIKKI paikat siivotaan puhtaaksi. Leirien välissä ei käy
siistijä. Laita KAIKKI ovet lukkoon, myös mökit.

