TERVETULOA LEININRANTAAN
Siestantie 85, 47400 Kausala
Isä ntien puh. 040-8335730
www. Sf-caravankaakkoishame.fi

Leininranta sijaitsee Iitissä Jopilan kylä ssä . Alue on rinnemaastoa
(pinta-alaltaan 2,3 ha), josta avautuu hyvä t nä kö alat Kymijoen Leininselä lle. Alueella on 83
sä hkö istettyä matkailuajoneuvopaikkaa.
Luonnonrauha ja -lä heisyys ovat alueen vahvuuksia. Lä himaastot tarjoavat monipuoliset
mahdollisuudet ulkoiluun ja esimerkiksi marjastukseen sekä kalastukseen.
Lä hialueen menovinkkejä ovat Kausalan keskusta, Iitin kirkonkylä , Hiidenvuori, Iitti-Golf,
Verlan tehdasmuseo, Kouvola ja Tykkimä en huvipuisto. Lisä infoa lö ydä t yhdistyksen
kotisivuilta.
Tietoa alueesta:
















Isäntätoimistossa on myynnissä mm. kaasua, vaunutarvikkeita ym.
Infopisteestä, joka sijaitsee toimiston edessä , lö ytyy alueen pelastussuunnitelma, sauna-ajat ja
muu ajankohtainen tiedotus
Sauna- ja huoltorakennuksessa on saunatilat, wc:t, suihkut, kem. wc:n tyhjennys ja
keittiö tilat. Keittiö tiloissa on asiakkaiden kä ytö ssä astioiden pesupaikka, mikroaaltouuni sekä
pyykinpesukone ja kuivausrumpu, joiden varaus isä nniltä . Sauna-ajat lö ytyvä t infopisteestä .
Radantorppa toimii vapaa-ajan tilana lapsille ja aikuisille. Torpassa on lapsille pelejä ja
piirustusvä lineitä . Torpassa on karaokelaitteet, joita voi kä yttä ä nimetyt koulutetut henkilö t.
Lasten leikkipaikka on aidattu alue Radantorpan vieressä . Alueella on trampoliini
turvaohjeineen, leikkimö kki, hiekkalaatikko ja keinu pienille vierailijoille. Lapset ovat alueella
aina vanhempien vastuulla.
Grillikota on rannassa ja polttopuita lö ytyy vieressä olevasta puuliiteristä .
Kalan savustuspiste on grillikodan vieressä .
Uimaranta on sauna- ja huoltorakennuksen edessä .
Asiakkaiden kä ytö ssä on kolme venettä, joiden avaimet ja pelastusliivit saa isä nnä ltä . Kä yttö
on maksuton ja kä yttö aika sovitaan isä nnä n kanssa.
Huoltopisteestä lö ytyy eko-kä ymä lä, kem. wc:n tyhjennys ja vesipiste
Juomavettä saa huoltorakennuksesta, huoltopisteestä ja kahdesta kesä vesipisteestä .
Kem. wc:n ja harmaan veden tyhjennyspaikat ovat huoltorakennuksessa ja -pisteessä .
Jätehuolto on alueen saapumistien varrella
Maksuton rajallinen langaton nettiyhteys, tunnus on 1953510189
Leirintä alue on julkinen paikka, jolla saa valokuvata. Alueella otettuja valokuvia saatetaan
julkaista yhdistyksen nettisivuilla tai muissa julkaisuissa. Matkailuajoneuvo kuuluu kotirauhan
piiriin, joten kotirauhan piiriin kuuluvalla alueella ei saa kuvata ilman henkilö n lupaa.

MAKSUT 2020
Aluemaksu:
Sähkö:
Vaunun lyhytaikainen
säilytys:
Auton lämmitys:
Tilaussauna:
Pyykinpesu:
Verkkomerkki:
Uistelulupa:
Iitti Golf pelilippuja:

22 €/vrk, 059 yhdistyksen jä senet 20 €/vrk. Vierailijat, jotka eivä t ole SFC-jä seniä
35 €/vrk. Vuorokausimaksut sisä ltä vä t valosä hkö n. Maksut sisä ltä vä t saunan
yleisillä vuoroilla. Caravan Huiput etupassilla joka 6 yö ilmainen.
0,30 €/kwh mittarilla, lä mmityssä hkö 8 €/vrk, ilmastointilaite 8 €/vrk
8 €/vrk korkeintaan 2 viikkoa, sovittava aina isä nnä n kanssa
4 €/2 tuntia
20 €/55 min., ennen tai jä lkeen yleisten vuorojen, varaus isännä ltä
3 € pesukoneellinen ja kuivausrumpu koneellinen 3 €
0,50 €/kpl, max. 4 merkkiä vaunukuntaa kohti
10 € 4 vapaa (lunastettaessa esitettä vä valtion kalastuksenhoitomaksu)
Green Fee 18 reikä ä, 25 €,

TOIVOMME TEIDÄN VIIHTYVÄN ALUEELLAMME JA PALAAVAN UUDELLEEN
LEININRANTAAN

LEININRANNAN MATKAILUALUEEN SÄÄNNÖT

 Turvaväli on 4 metriä mitattaessa toiseen vaunuun, etutelttaan, katokseen, autoon tai
lavan reunaan. Tarvittaessa etuteltan tai katoksen pystyttä minen voidaan kieltä ä , ellei
turvavä li tä yty. Kaikilla matkailuajoneuvopaikoilla ei ole mahdollisuutta sä ilyttä ä autoa
vaunun lä heisyydessä . Kysy isä nnä ltä paikoitusmahdollisuutta P-alueilla.
 Asuntovaunu on sijoitettava paikalle siten että aisa on ajovä ylä lle pä in
(viranomaismä ä rä ys). Paikoille 70-75 voi laittaa aisan myö s rantaan pä in.
 Etuteltan tai katoksen saa pystyttä ä vain matkailuauton tai vaunun yhteyteen.
 Kytkentäkaapelin tulee olla yhtenä inen 3 x 2,5 mm²S, ei jatkojohtoja tai adaptereita.
 Matkailuajoneuvon vakuutuksen ja katsastuksen on oltava voimassa
matkailuajoneuvon ollessa alueella.
 Jos matkailuajoneuvo jää asumattomaksi yli vuorokaudeksi, on kaasupullo
suljettava turvallisuuden takia.
 Matkailuajoneuvon jättämisestä alueelle säilytykseen on sovittava isä nnä n tai
alueisä nnä n kanssa. Matkailuajoneuvo jä tetä ä n heidä n osoittamalleen paikalle ja on
omistajan vastuulla alueella seisoessa.
 Vä ltä thä n tarpeetonta moottoriajoneuvon kä yttö ä alueella. Huomiothan alueella
olevan 10 km/h nopeusrajoituksen.
 Lemmikkieläimet on pidettävä alueella aina kytkettyinä. Elä imen omistaja siivoaa
elä imen jä tö kset alueelta. Elä inten pesu saniteetti- ja huoltotiloissa ei ole sallittua.
Koirien uittaminen alueen rannassa on kielletty. Isä nnä t kertovat koirien uintipaikasta.
Lemmikkielä imiä ei saa viedä rakennuksiin sisä ä n.
 Tupakointia on rajattu grillikodan, saunan ja Radantorpan rakennusten
lä heisyydessä merkityille paikoilla.
 Ensiaputarvikkeita lö ytyy toimistolta ja keittiö ltä .
 Pelastussuunnitelma on infopisteellä .
 Defibrillaattori ”Deffi” löytyy Radantorpasta.
 Hiljaisuus alueella on klo 23.00 – 7.00, karaokeiltana klo 24.00 - 7.00 ja treffien aikana
noudatetaan treffiohjelmaa.
 Leirintävuorokausi vaihtuu kesä aikaan klo 15 mennessä .
 Isännällä on oikeus poistaa alueelta sellaiset henkilö t, jotka huomautuksesta
huolimatta jä ttä vä t noudattamatta alueen sä ä ntö jä tai isä nnä n mä ä rä yksiä .

Käyttäydytään yhdessä kuten karavaanarin tulee käyttäytyä ja pidetään yhdessä
paikat siistinä ja hyvässä kunnossa.
Nämä säännöt ja toimintaohjeet ovat laadittu meidän kaikkien turvallisuuden ja
viihtyvyyden parhaaksi. Otamme mielellämme vastaan myös kehitysehdotuksia.

Leininranta 1.1.2020
Sf-Caravan Kaakkois-Hä me ry hallitus

