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TIEDOTUSASIOITA
Ulkopuolinen siivooja:
Siivoja vierailee alueella kesäkautena maanantaisin, torstaisin ja
lauantaisin. Kolme kertaa viikossa tehtävä siivous aloitetaan viikon 20
aikana.
Vaunusauna:
Edellisenä päivänä voi varata 10:00–13:00 vuorot.
Saman päivän aikana varattaviksi tulevat 14:00-22:00 vuorot.
Uudet listat toimistolla.
Suihkut:
Saunojen suihkut ovat käytössä päivittäin klo 9:00-11:00. Isäntä voi
käyttää asiassa omaa harkintaa.
Siisteys:
Moppeja ja muita siivoustarvikkeita ei säilytetä kesäkeittiön nurkassa
näkyvillä, vaan niille on oma paikkansa siivouskaapissa kesäkeittiön
takanurkassa. Likaiset isäntäliivit ja mopit viedään suoraan
pyykkitupaan.
Jäätelöt:
Jäätelöt noudetaan Kokemäen K-Marketilta. K-Market tilaa meille
kerralla isomman erän ennakkoon, josta yhdistyksen tiedot (nimi)
antamalla voi noutaa erissä jäätelöä niin paljon kuin alueen
pakastimiin mahtuu. Jos huomaat rullakon olevan tyhjillään, voit tilata
noudon yhteydessä lisää jäätelöä.
29.5. juhlallisuudet:
Juhlimme Vuoden alueeksi valintaa lauantaina 29.5. klo 11 alkaen
(koronaohjeistuksia noudattaen). Maljan kohotus juhlallisuuksien
jälkeen. Maljojen kaatoon ja esivalmisteluihin tarvittaisiin lisäkäsiä
kausipaikkalaisista, kun kaksi hallituksen jäsentä on kiinni
isäntävuorossa. Ilmoittautuminen Riikalle.
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Tervehdyksen tilaisuuteen tuovat SF-Caravan ry:n puheenjohtaja Olli
Rusi sekä Kokemäen kaupunginjohtaja Teemu Nieminen. Mukana
myös ensimmäisellä live-keikallaan Maltti Matkaaja. Samalla
vihitään ja otetaan käyttöön uusi karavaanareita palveleva
huoltorakennus.
Paikoitus:
Uusi paikoitussysteemi aloitetaan mahdollisimman pian.
Alueella 80 vieraspaikkaa, jotka on merkitty numeroiduilla tolpilla.
Asiakaspaikoitusta seurataan toimistossa olevilla numerolapuilla, jotka
erotellaan vapaisiin ja varattuihin. Lappuja ei anneta asiakkaille.
Merkityt paikat on asetettu toimiston tauluun magneeteilla.
Isäntä katsoo vierailijan kanssa heille sopivan paikan ja ohjaa
vierailijan paikoilleen huomioiden, että matkailuajoneuvon vasen
takakulma (kuskin puoli) on tolpalla. Tällöin 4 metrin turvavälit täyttyy.
Rakennuksiin tulee olla 8 metrin turvaväli.
Tolpassa on merkintä + (plus) tai – (miinus), jossa + tarkoittaa pitkää
vaunua ja – (miinus) sellaista tilaa, johon ei mahdu markiisia.
On fiksua pitää helposti saavutettavia paikkoja myös illan myöhäiselle
kulkijalle ja varata isojen yksiköiden paikat suurille yksiköille. Tämä
erittäin tärkeää kesäsesongin aikana, jotta saamme hyödynnettyä
kaikki paikat.
Varmista, että vierailijalla on virallinen sähköjohto.
Ideariihi:
Ideariiheen saapuneita ideoita käsitellään kesän aikana niin, että
ideoista saadaan yhdisteltyä järkevä kokonaisuus, joka palvelee
aluetta parhaiten
Sähkötön asiakas:
Merkitse sähkötön asiakas magneetilla paikoitustauluun.
Lähtiessä kirjaa asiakas ulos normaalisti. Täppää “sähkön vrk maksun
korjaus” niin kone poistaa automaattisesti sähkön hinnan.
Sup-laudat:
Sup-lautoihin on tilattu uusia meloja. Meloihin on olemassa
vaihtopäät.

