TERVETULOA LEININRANTAAN!
Toivotamme sinulle ja perheellesi rentouttavia
lomapäiviä alueellamme.
SF-Caravan Kaakkois-Häme ry:n Leininranta on ympäri vuoden avoinna oleva
SFC-alue. Leininranta sijaitsee Iitissä, kauniin Kymijoen varrella. Alueellamme
on 83 sähköistettyä matkailuajoneuvopaikkaa.
Alue on valmistunut vuonna 2014.
Leininrannan vahvuuksia on luonnonrauha ja luonnonläheisyys. Meillä voit
myös harrastaa monenlaisia aktiviteetteja. Uimarantamme on turvallinen
kaikenikäisille uimareille tai voit halutessasi vaikka sup-lautailla ja veneillä.
Kymijoki tarjoaa hyvät kalastusmahdollisuudet ja Kymijoen melontareitistöön
on helppo yhtyä suoraan alueemme rannasta. Meiltä löytyy myös hieno
laavu, jonne pääset kaunista metsäpolkua myöten! Lähimetsät ovat myös
erinomaisia marjastus- ja sienestysmaastoja.
Rantasaunamme lämpiää kesäisin joka ilta!
Rantasaunan yhteydestä löytyy wc:t, suihkut ja keittiö- ja pyykinpesutila.
Toisesta päästä aluetta löytyy myös wc. Juomavesipisteitä on useita ympäri
alueen. RadanTorppa on keskeinen rakennus, jossa voit viettää aikaa ja
seurustella, lukea lehtiä ja usein viikonloppuiltaisin siellä on myös karaokea.
Kesä-aikana isännät palvelevat Teitä kaikissa esille tulevissa asioissa.
Tavoitatte heidät toimistolta sen aukioloaikoina tai INFO-Puhelimesta 0408335730. Kesäajan ulkopuolella alue toimii omatoimialueena.

ALUE-INFO & SÄÄNNÖT
ALUEELLA SAA KÄYTTÄÄ AINOASTAAN EURO-PISTOKKEITA.
Liitäntäkaapelissa ei saa olla jatkoja tai jatkopistorasioita.
Ketjuttaminen ajoneuvolta toiselle on kielletty.
ALUEELLAMME TÄYTYY AINA NOUDATTAA TURVAVÄLEJÄ!
Matkailuajoneuvot sijoitetaan isännän ohjeiden mukaan paikoilleen.
Tarvittaessa isäntä voi kieltää teltan tai etukatoksen pystytyksen, jos
turvavälit eivät täyty.

ALUEELLA ON 10km/h NOPEUSRAJOITUS. Vältäthän turhaa ajelua alueella.
LASTEN LEIKKIPAIKKA on aidattu alue Torpan vieressä. Sieltä löytyy
trampoliini, kiipeilyteline, keinuja, leikkimökki, hiekkalaatikko ja erilaisia
leluja.
Alle 18 vuotiaat ovat alueella aina vanhempiensa/holhoojiensa vastuulla.
UIMARANTA on saunarakennuksen edessä. Ranta on matala,
hiekkapohjainen ja hitaasti syvenevä. Se sopii erittäin hyvin kaiken tasoisille
uimareille. Laiturin päässä on matalaa ja laiturilta hyppääminen on kielletty.
Muilta ranta-alueilta uiminen on kielletty. Alueella ei ole uinninvalvontaa.
SUP-LAUTOJA on vuokrattavana toimistolta, 5€/tunti ja max 2 tuntia
kerrallaan.
SOUTUVENEET ovat vapaasti käytettävissä. Löydät ne grillikodan vierestä.
Tulpan veneeseen saat toimistolta.
KALASTUS on sallittu yhdellä vavalla valtion kalastuksenhoitomaksulla.
Huomioithan tarkemmat saalisrajoitukset ja alamitat toimistolta.
PELASTUS/KELLUNTALIIVEJÄ tulee käyttää veneillessä/SUP-lautaillessa.
Liivit löydät grillikodan vierestä olevasta laatikosta
tai voit kysyä niitä isänniltä.
Uiminen ja kaikki vesillä tapahtuvat harrastukset omalla vastuulla!

LEMMIKKISI OVAT TERVETULLEITA ALUEELLEMME!
Meiltä löytyy hyvät ulkoilumaastot ja lenkkipolut.
Huomioithan kuitenkin muutaman seikan:
-Lemmikit tulee pitää kytkettynä ja niin ettei niistä saa
aiheutua häiriötä muille alueen asukkaille
-Huolehdithan, ettei lemmikkisi tee tarpeitaan piha-alueille.
-Lemmikkejä ei saa tuoda sisätiloihin.
-Lemmikkien oma uimaranta löytyy grillikodan oikealta puolelta.
GRILLIKOTA löytyy rannasta ja se on vapaasti käytettävissä. Puita löydät
viereisestä puuvajasta. Savustuspiste löytyy grillikodan vierestä.
JUOMAVETTÄ saat huoltorakennuksesta, huoltopisteestä ja kahdesta
kesävesipisteestä.
KEMSAN TYHJENNYS on huoltorakennuksen päässä.
AJOKAIVO löytyy saapumistien varrelta.
JÄTEHUOLTO JA LAJITTELU: Jätepiste on vihreä rakennus saapumistien
varrella ja siellä on lajitteluastiat seuraavasti: Biojäte kompostoriin, metalli,
lasi, paperi, kartonki, paristot, muovi ja loppujäte. Toivomme, että toimit
alueellamme ympäristöystävällisesti ja lajittelet jätteesi.
LANGATON NETTIYHTEYS on maksuton ja vapaasti käytettävissä, mutta
toimii rajallisesti. Tunnus 1953510189
Leirintäalue on julkinen paikka, jolla SAA VALOKUVATA. Tapahtumissa ja
alueella otettuja kuvia saatetaan käyttää kotisivuilla tai yhdistyksen
julkaisuissa. Matkailuajoneuvot kuitenkin kuuluvat kotirauhan piiriin, joten
niitä ei saa kuvata ilman kyseisen ajoneuvon haltijan lupaa.
ENSIAPUTARVIKKEITA löydät toimistolta ja keittiöstä.
DEFIBRILLAATTORI eli sydäniskuri löytyy Torpalta.
YLEINEN HÄTÄNUMERO ON 112. Alueen osoite: Siestantie 85, 47400
Kausala. Alueen GPS-koordinaatit: N 60°54'48" E 26°18'05"
MAJOITUSVUOROKAUSI päättyy viimeistään klo 15.00
HILJAISUUS alueella on klo 23.00 – 07.00, karaoke-iltoina klo 24.00 – 07.00

TOIMISTOMME PALVELEE
Kesäaikana toimistosta voit pyytää lainaan,
mm. veneitä, polkupyöriä, kesäpelejä. Voit myös
vuokrata SUP-lautoja käyttöösi. Toimistolta löydät
myös kartan laavulle, joka sijaitsee n. 1km mittaisen
luontopolun päässä.
Toimistolta voit ostaa jäätelöä, virvokkeita, makeisia, kaasua tai muita
perustarvikkeita. Torpan terassilla voit lukea myös päivän lehtiä, vaihtaa
kuulumisia ja saat apua, jos tulee kysyttävää.
Kesäisännän tavoitat INFO-Puhelimesta 040-8335730.

SAUNAT LÄMPIÄVÄT KESÄAIKANA SEURAAVASTI:
NAISET 18.00 – 19.25 MIEHET 19.30 – 20.55
Voitte varata myös tilaussaunan, kysy lisää isännältä!
PALAUTE
Toivomme, että viihdyitte vieraanamme Leininrannassa!
Annathan meille ruusuja tai risuja vierailustanne oheisella lomakkeella.
Lomakkeen voitte jättää Torpan oven vieressä olevaan palautelaatikkoon.

KIITOS KÄYNNISTÄ JA TERVETULOA UUDELLEEN!
LÖYDÄT MEISTÄ LISÄÄ:
www.sf-caravankaakkoishame.fi
TYKKÄÄ MEISTÄ FACEBOOKISSA: Leininranta, SF Caravan Kaakkois-Häme ry

