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• Pesuhuoneen ja eteisen valot kytkeytyvät päälle ja pois liiketunnistimen avulla kytkimien ollessa päällä.

• Avaa vesihana pesuhuoneen lattianrajassa olevasta vivusta ja sulje vipu lähtiessäsi. Kuva seuraavalla sivulla. 

• Jäteastia on mökille ajaessa tien vasemmalla puolella oleva matala puinen rakennus. Abloy lukon avain 
löytyy avainnipusta.  Suositeltavaa olisi viedä lajitellut jakeet kuten muovi, kartonki, lasi ja metalli esim. 
kauppareissun yhteydessä Kuusamon Prisman vieressä olevalle jätelajitteluasemalle. 

• Ennen takan käyttöä, avaa pelti kääntämällä vipu AUKI–asentoon. Seuraavana aamuna käännä vipu takaisin 
KIINNI-asentoon.  Lähtiessäsi mökiltä, puhdista takasta tuhkat takan vieressä olevasta grillitikku telineestä 
löytyvillä puhdistusvälineillä eli pitkävartisella harjalla ja tuhkalapiolla. Mökin ulkopuolella sisääntulon 
vierestä sekä kodasta löytyy tuhkaämpäri.

• Käytättehän saunassa laudeliinaa. Mökistä löytyy kertakäyttöisiä ja hyllyn päällä olevia pyyhkeitä voi käyttää 
ja jättää pestynä hyllylle. 

• Vauvansänky ja turvalaita lapselle löytyvät makuuhuoneen kaapista, mikäli tarvetta.

• WC paperia löytyy makuuhuoneen kaapista.

• Ongelmien ilmetessä mahdollisissa mökin käyttöön liittyvissä kiireellisissä asioissa pyydän ensisijaisesti 
soittamaan heti tai lähettämään SMS/WhatsApp viestin Pia Nordqvistin puhelimeen 050 385 40 91.



Pesuhuoneen 
vesikytkin

• Käännä valkoinen vipu ylä 
asentoon tullessasi mökille. 

• Lähtiessäsi kännä vipu vaaka-
asentoon, jolloin vesiputki on 
suljettuna.



Turvallisuusohjeet

• Voit irrottaa terassin kameroiden pistotulpat sekä kotaan suunnatusta kamerasta, että viereiseen 
varaston oveen suunnatusta kamerasta. Kytkethän kameroiden pistotulpat takaisin lähtiessäsi. 
Niihin syttyy sininen valo päällä ollessa.

• Älä jätä tulta takkaan tai kotaan valvomatta. 

• Varmista kynttilöitä polttaessa, että ne ovat valvottuja ja palamattomalla alustalla. Pöydillä on 
turvalliset, paristoilla toimivat kynttilät käytettäväksi. 

• Sammutin löytyy sisääntulon vasemmalta puolelta telineestään.

• Sammutuspeitto löytyy keittiön seinältä, mikron takaa valkoisesta suojapussista. 

• Palohälytin löytyy keittiön katosta sekä makuuhuoneiden luota käytävältä.

• Tulipalon syttyessä, soita 112. 



Mökin luovutus

• Varmista, että ilmalämpöpumpun sähköjohto on edelleen kiinni
seinässä.

• Kytke makuuhuoneiden patterit pois päältä, varsinkin keväällä, kesällä 
ja alkusyksystä ellei muusta sovita.

• Varmista, että pesukoneen hana on kiinni 
• Varmista, että astianpesukoneen hana on kiinni
• Irrota mikron, jääkaapin ja astianpesukoneen pistotulpat ukkosten 

varalta.
• Jätä jääkaappi raolleen käyttämällä keittiöpyyhettä jääkapin välissä.
• Mökki luovutetaan siivottuna. Siivousvälineet löytyvät allaskaapista ja 

kuivauskaapin välistä.



Siivousohjeet

Keittiö:
• Astiat pestään joko astianpesukoneessa tai käsin ja laitetaan kaappeihin paikalleen. 
• Varmista, että astianpesukoneen likaveden poistoletku on pesualtaassa käytön ajan. 
• Tiskiallas tasoineen, sekä hella ja uuni puhdistetaan käytön jäljiltä
• Jääkaapin pinnat puhdistetaan mahdollisista ruokatahroista. Jääkaapin ovi/ ovenpieli puhdistetaan.
• Mikroaaltouunista puhdistetaan käytöstä tulleet roiskeet ja sormenjäljet. Käytäthän mikrokupua ruokaa lämmittäessä. 
• Keittiönpöytä ja tuolit pyyhitään, mikäli niissä on ruokatahroja
• Matto imuroidaan
• Lattia pyyhitään
• Mikäli käytät keittiöpyyhkeitä, pesethän ne käyttösi jälkeen.

Olohuone:
• Lattiat imuroidaan/ matot ravistellaan ulkona
• Mikäli on sovittu lemmikeistä, nojatuolit imuroidaan. Huomio varsinkin nojatuolien ulkopuolelle, jos koira kulkee nojatuolien ympärillä.
• Sohvapöytä pyyhitään.
• Vuodesohva jätetään siistiksi ja koristetyynyt paikoilleen
• Lattia pyyhitään/ tahrat poistetaan



Siivousohjeet

Eteinen
• Matto imuroidaan ja lattia pyyhitään tarvittaessa
• Mikäli peiliin on tullut roiskeita, se pyyhitään

WC 
• WC istuin pyyhitään kauttaaltaan ulkopinnoilta
• WC pöntön sisäosa harjataan wc harjalla puhdistusainetta käyttäen

Pesuhuone ja sauna
• Suihkun ja pesualtaan pinnat pyyhitään
• Peili pyyhitään roiskeista
• Saunan lasioven roiskeet pyyhitään
• Pesukoneen pinnat ja pesujauhesäiliö puhdistetaan, mikäli käytät sitä
• Lattian pesu lattiaharjalla joka löytyy pesutilasta
• Lattiakaivon ritilän pältä hiukset yms. pois
• Saunan lattiasta mahdolliset kiukaan kivenpalat ja muu nöyhtä pois. 



Siivousohjeet

Makuuhuoneet:
• Petaa sänkyihin päiväpeitto, sekä jätä peitto ja tyyny sänkyyn tai 

vaihtoehtoisesti huoneen kaappiin taiteltuna. 

• Pyyhi yöpöydän pinta

• Varmista, että yöpöydän laatikot, naulakko ja kaapit jäävät tyhjiksi mukananne 
tuoduista tavaroista.

• Imuroi lattia, matto ja sängyn aluset 


