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OHJEISTA, SÄÄNNÖISTÄ JA NIIDEN TAUSTOISTAKIN
Hyvä karavaanari!
Käsissäsi on päivitetty versio Pitkäjärven caravan-alueen yleisistä ohjeista ja säännöistä. Niiden
pohjana ovat ne ensimmäiset säännöt 1990-luvulta, monine päivityksineen. Ohjeiden tarkoituksena
ei ole kiusata yksittäistä karavaanaria vaan luoda yhteiset pelisäännöt elolle ja ololle Pitkäjärvellä.
Ohjepäivityksen lähtökohtana oli ”kieltoluettelon” lyhentäminen. Toisaalta monet asiat käsitellään
jo järjestyslaissa, Kokemäen kaupungin järjestyssäännöissä tai SF-Caravanin isäntäohjeissa ja
kokoontumissäännöissä. Muistettava on kuitenkin se tosiasia, ettei kiellon puuttuminen tee asiaa
aina sallituksi. Terveen maalaisjärjen käyttö on suotavaa ja suositeltavaa…
Joitakin sääntöjä löytyy myös painetun ja printatun A4-lappusen ulkopuolelta. Trampoliinilla hyppii
vain yksi lapsi kerrallaan viiden minuutin ajan, omalla vastuullaan. Huoltorakennuksessa olevat
jääkaappi, pakastin tai hella eivät ole yksittäisen karavaanarin käytössä, vaan vain yhdistyksen.
Näistä ja monista muista pyrkii yhdistys tiedottamaan kyltein tai muuten. Ohjeita ja sääntöjä ne silti
ovat ja sinällään siis oletuksena on niiden noudattaminen.
Mahtuupa joukkoon vielä niitä kirjoittamattomiakin sääntöjä. Tapana on ollut, ettei saunan lauteilla
nautita alkoholia. Samoin kuin se, että jokainen siivoaa omat jälkensä. Ja vastaa itsestään ja myös
alaikäisten lastensa tekemisistä. Tai se, että lasten(kin) tulee pyöräillä teillä eikä
matkailuajoneuvojen välissä. Pelaamisesta puhumattakaan. Näistä ja monista muista kuulee aina
silloin tällöin, puuttuupa isäntäkin joskus asiaan.
Ohjeita ja sääntöjä tulee noudattaa. Noudattamista alueella valvoo aina ensisijaisesti alueisäntä,
alueisäntien tukena ovat tarvittaessa yhdistyksen hallituksen jäsenet tai viranomaiset. Palautetta
omalla nimellä tai anonyymisti voi aina antaa palaute/aloitelaatikon kautta. Kaikki laatikon liput ja
laput käsitellään, omalla nimellä kirjoittaneet saavat myös kirjallisen palautteen asian käsittelystä
niin halutessaan.
Kausipaikkalainen! Muistathan viedessäsi matkailuajoneuvosi yöksi tai useammaksi pois alueelta…
…kunnostaa paikkasi sellaiseen kuntoon, että vierailijat voivat sitä käyttää. Pura mahdolliset
ajoramppirakennelmat, elleivät ne sovellu kaikille matkailuajoneuvoille (auto/vaunu, leveys
200/217/230/250 jne.).
…voit jättää telttapohjat, terassit ja kaiteet paikalleen. Samoin tuolit, pöydät ja grillit. Ne kaikki
ovat tällöin vierailijoiden vapaassa käytössä. Irtokatokset ja –teltat ovat kiellettyjä, joten
mahdolliset vapaasti seisovat katos- ja telttaratkaisut tulee purkaa.
…ilmoita paluupäivämäärä niin kausipaikalla kuin alueisännällekin. Maininnat paluusta viikon
kuluttua tai viikonloppuna eivät takaa paikkasi olevan vapaana, ellet ole ilmoittanut selkeää
päivämäärää. Päivämäärän voi aina muuttaa tai lisätä ilmoittamalla siitä alueisännälle vaikkapa
puhelimitse.
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Alueella noudatetaan Suomen lakeja ja SF-Caravan ry:n yleisiä sääntöjä ja ohjeita.
Vuokrasopimuksen perusteella paikoitus rannan läheisyyteen on kielletty. Alue on merkitty.
Kokemäen kaupunki on kieltänyt lemmikkieläinten uittamisen, perämoottorin käytön, mattojen
pesun tms. Pitkäjärvessä. Edelleen kaupunki on kieltänyt ajoneuvojen pesun pohjavesialueella,
johon Pitkäjärven aluekin kuuluu.
Hiljaisuus alueella klo 23-07. Vältäthän moottoriajoneuvon käyttöä hiljaisuuden aikana. Treffien ja
tapahtumien poikkeuksista ilmoitetaan erikseen.
Turvaväli on aina vähintään 4 metriä, mitattuna ajoneuvon tai siihen liitetyn teltan tai katoksen
uloimmasta pisteestä.
Avotulen teko alueella on kielletty. Samoin kaasu- tai hiiligrillin käyttö etuteltassa, -katoksessa tai
tuuliaitauksessa.
Irtokatosten ja –telttojen käyttö on kielletty.
Sähkökytkentä alueverkkoon tulee tehdä vain sallitulla, lainmukaisella johdolla.
Yksi auto matkailuajoneuvoa kohden, talouden muut autot ja vieraiden autot alueen parkkipaikalle.
Matkailuajoneuvoissa on käytettävä suljettua jätevesijärjestelmää.
Seuraeläimet on pidettävä aina kytkettyinä. Omistaja siivoaa lemmikkinsä jätökset aina.
Pitkäjärven alue on avoinna ympärivuotisesti. Alueisäntä on paikalla päivittäin kesäkaudella ja
muulloin viikonloppuisin.
Alueelle lunastetut kausipaikat ovat ainoastaan lunastaneen perheen käytössä.
Matkailuajoneuvon sijoittamisesta on sovittava alueisännän kanssa.
Yleiset saunavuorot kuuluvat aluemaksuun. Asukkaiden vieraille on erillinen saunamaksu.
Tilaussaunavuoroja on saatavissa erillistä korvausta vastaan sfc-jäsenille.
Kiinteät rakenteet ja istutukset matkailuajoneuvon ympärillä eivät ole sallittuja.
Kirjauksen ja maksujen perinnän suorittaa alueisäntä tai muu valvontatehtävissä oleva. Ellei heitä
paikalla ole, hoitaa kävijä itse kirjauksen ja maksut pankkisiirtolomakkeella. Kausipaikalla olevat
maksavat mittarisähkön kuukausittain, ilmoittaen samalla kuukauden asumisvuorokaudet.
Ohjeiden ja sääntöjen noudattamista valvovat ensisijaisesti alueisännät tai muutoin
valvontatehtävissä olevat sekä tarvittaessa hallituksen jäsenet. Heillä on oikeus poistaa alueelta
henkilöt, jotka huomautuksesta huolimatta jättävät noudattamatta aluetta koskevia lakeja, sääntöjä
tai ohjeita.
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