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LOMAHUONEISTO HUILI
Yleistä:

MTK-Kuopion yhdistyksellä on vuokatissa Vuokatinvaaran pohjoisrinteellä As Oy
Laurinportissa lomahuoneisto, joka käsittää tupakeittiön, kolme makuuhuonetta yksi
alhaalla ja kaksi yläkerrassa). saunan ja pesutilat, parven yhteensä 76 neliömetriä.
Huoneistossa on sähköllä toimiva lattialämmitys ja tupakeittiössä takka.
Vuodepaikkoja on kahdeksan. Autoille on kaksi Huilin nimellä merkittyä
lämpöpaikkaa (sisäänkäynnin molemmin puolin)
Lemmikkieläinten vienti huoneistoon on kielletty.
Huoneisto on savuton, joten tupakointi sisätiloissa ja terassilla on ehdottomasti
kielletty.

Käyttö:

Huoneistoa voivat käyttää MTK-Kuopion yhdistyksen jäsenet. Mikäli omaa käyttöä ei
ole voidaan vuokrausta suorittaa ulkopuolisille. Maaliskuu kokonaisuudessaan ja
syyslomaviikko ovat varattavissa vain jäsenillämme.

Maksut:

Käytöstä peritään kaikilta käyttäjiltä maksua, jolla katetaan käyttö- ja huoltokuluja.
•
•
•

maksu on MTK-Kuopion yhdistyksen jäseniltä 70€ /vrk
henkilömäärästä riippumatta
Muilta kuin yhdistyksen jäseniltä hinta on 140€/vrk.
Muiden MTK yhdistyksen Jäsenet 110e/vrk

Varaus:

Varauksia hoitaa Leena Iivarinen kuopio.mtk@gmail.com / p. 044 359 2323
Varaus alkaa tulopäivänä kello 15.00 ja päättyy lähtöpäivänä kello 13.00
Varauksen tehnyt on vastuussa huoneistosta varausaikana.
Varausta tehtäessä huomioidaan aikaisempi huoneiston käyttö. Pyrimme siihen, että
mahdollisimman monella on mahdollisuus käyttää huoneistoa. Maaliskuu
kokonaisuudessaan ja syysloma viikolla et voi varata Huilia kahtena vuonna peräkkäin
ja hiihto- ja syysloma viikko puolitetaan
Varauksen voi perua kuluitta 21 vrk ennen varauksen alkamista.

Varustus:

Tupakeittiössä on normaalit ruokailu- ja ruuan valmistus välineet (sähköliesi, mikro,
jääkaappi/pakastinlokero ja astianpesukone) Televisio on ala- ja yläkerrassa.
alakerrassa lisäksi dvd/vhs nauhuri. Vaatteille kuivauskaappi on eteisessä ja
pyykkikone pesuhuoneessa. Varastossa on kaksi polkupyörää, wc- ja talouspaperit.
Huilin avain käy myös taloyhtiön yhteiseen suksien huolto huoneeseen.

Takka:

Ennen tulentekoa on muistettava avata savupelti. Takkapuita löytyy Huilin varastosta
ulko-oven vasemmalta puolen. Myös liesituuletin pitää sammuttaa takkaa
lämmittäessä.

Siivous:

Käyttäjän on jätettävä huoneisto ehdottoman siistiin kuntoon. Pölynimuri ja muut
tarpeelliset siivousvälineet löytyy eteisen siivouskaapista. Jätteet ja roskat vietävä
roskakatokseen, jossa on erillinen astia biojätteille.
Huiliin on mahdollista ostaa siivouspalvelu eri korvausta vastaan (hinta tällä hetkellä
85€). Siivous on tilattava huoneistoa varattaessa.

Avain:

Avaimet saa Kattikeskuksesta Huippupaikat Oy osoite on Ilkantie 6 kello 18.00
saakka. (Samassa tilassa lumilautatunneli)

Naapurit:

Kiinteistön kaksi muuta huoneistoa on yksityisomistuksessa.

Osoite:

Huilin osoite on Laurintie 1 as 2 88610 Vuokatti

Hyvää Lomaa toivottaa MTK Kuopio!

