
Outaladun ohjeet (Kiilopää) 
 
Valitettavasti lemmikit on jätettävä hoitoon mökkivierailun ajaksi. Seuraava vierailija voi 
olla allerginen lemmikkieläimille. 

 

Maksu 
1 kk ennen vuoron alkua seuraavilla tiedoilla: 
Saaja: Kokkolan Latu Ry 
Tilinumero: FI31 4912 0010 0792 74 (Avain Säästöpankki) 
Viitenumero: 1229 
Hinta: katso nettisivuilta www.kokkolanlatu.fi 
- Mikäli maksua ei ole suoritettu, vuoro peruuntuu. Ongelmatapauksissa ota yhteyttä 
Pekkaan 050 527 1670 

 

Ajo-ohje 
Kiinteistö Oy Kiilopään Outalatu A8 
Kiilopääntie 490, 99830 Saariselkä (vasemmalle 1,3 km ennen Kiilopään retkeilykeskusta) 
Mökki (nro A8) on tieltä päin laskettaessa kahdeksas mökki. 

GoogleMaps linkki: https://goo.gl/maps/NDzumwLfHbPindaw8 

 

Ota huomioon 
- Lähin kauppa ja huoltoasema löytyy Saariselän keskustasta (n. 16km). 
- Hotellissa on ravintola, savusauna ja avanto, mutta tarkista hinnat ja hotellin aukioloajat 
täältä: https://www.kiilopaa.fi/ -> Kiilopään retkeilykeskus. 

 

Ota mukaan 
- Omat liinavaatteet, omat pyyhkeet + käsipyyhe vessaan. Sängyissä ei saa nukkua 
makuupusseissa tai ilman liinavaatteita. 
- Vessapaperia ja talouspaperia. 
- saippuaa yms, muutama pesutabletti astianpesukoneeseen 
- mausteita 
- Mökin avain (1kpl). 
- Jos aiot polttaa takkaa, tuo omat puut. 

 

Saapuminen 
- Saapuminen edellisen vk lauantaina klo 12 jälkeen. Edellisellä vierailijalla aikaa klo 12 
asti. 
- Aseta patterit (4kpl) noin 20-23c asteeseen sekä tarkista että lattialämmitys (2kpl) on 
päällä vessassa ja eteisessä noin 3 asennossa. 
- Tarkista että jääkaappi on päällä. Jos ei ole niin laita päälle. 
- Tarkista että kaikki on päällisin puolin kunnossa. 

 

  



Vieraileminen 
- Vie roskat läheiseen roskakatokseen. Katoksesta löytyy myös lumikolat. 
- Ulko-oven viereisessä varastossa löytyy lumilapio ja harja. Varasto aukeaa mökin 
avaimella. 
- Eteisestä löytyy auton pistorasian avain. 
- Astianpesukoneen veden syöttö auki/kiinni keittiön hanan alta. 
- Mökissä 2 x 80cm sänkyä. Sohvasta saa tarvittaessa 2 lisäpetiä. 
- Mökissä on sauna. 

 

Keittiö 
Löytyy: Liesi, jääkaappipakastin, mikro, veden- ja kahvinkeitin, astianpesukone, astiasto 
yms. 
- Liesi toimii kääntämällä ensin ajastinta ja sitten vasta lieden tehoja. 
- Muista avata ja sulkea pesukoneen vedensyöttö keittiön hanan alapuolelta. 

 

Loppusiivous 
Löytyy: Imuri, moppi, pesuaineet ja tiskikone. 
- Tyhjennä roskikset. 
- Pese tiskit ja laita kaappeihin. 
- Imuroi ja pese lattiat. 
- Pyyhi pinnat. 
- Tarkista ja siivoa ylimääräiset roskat ja liat. 
- Siivoa vessa. 
- Tyhjennä takasta tuhkat. 

 

Pois lähtiessä 
- Poistuminen lauantaina ennen klo 12. Seuraava vierailia saapuu 12 jälkeen. 
- Loppusiivous, kunnioitetaan seuraavaa vierailijaa. 
- Aseta patterit (4kpl) noin 10-15c. 
- Jätä vessan ja pesuhuoneen lattialämmitys päälle 3 asentoon. 
- Jätä vessan ja pesuhuoneen ovet raolleen. Estää putkien jäätymisen. 
- Tarkista vielä, että astianpesukoneen veden syöttö on pois päältä. 
- Jätä jääkaappi päälle. 
- Lukitse auton pistorasia. 
- Jos käytit saippuat, astianpesuaineet tms, osta uudet. Jätä pari pesutablettia seuraaville 
- Lukitse ulkovaraston ovi. 
- Laita ulko-ovi lukkoon. 
- Muista sulkea takan luukku. 

 

Puutteista voit infota vuokranantajaa. 
pekka.junkala@hartman.fi / 050 527 1670 

 


