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SUOMENLINNAN UPSEERIKERHON SAUNAN SÄÄNNÖT
1. YLEISTÄ
Suomenlinnan upseerikerhon saunalla on käytössä jäsenten
yhteisvuoro, tilaussauna sekä perhesauna.
Arkiviikon maanantait on varattu saunan huoltopäiväksi, jolloin saunan
kosteat tilat saavat kuivua rauhassa.
Suomenlinnan upseerikerhon saunatoiminnan lähtökohtana on, että
kerhon sauna on tarkoitettu kerhon jäsenten ja heiden perheidensä
virkistäytymiskäyttöön. Maanantaista torstaihin sijoittuvina yleisinä
juhla- ja vapaapäivinä on pääsääntöisesti jäsenten perhevuoroja klo
12:00 – 24:00 (pl. jäsenten yhteisvuoro).
Suomenlinnan upseerikerhon johtokunta päättää saunamaksuista ja
niiden perinnästä. Johtokunnalla on myös oikeus muuttaa vuorojen
aikoja tarvittaessa.
2. SAUNAMAJURI JA SAUNATOIMIKUNTA
Saunatoimintaa valvoo kerhon ravintola tai johtokunnan nimeämä jäsen,
säännöissä myöhemmin saunamajuri. Johtokunta nimeää
saunamajurin vuosittain kerhon vuosikokouksen jälkeisessä
johtokunnan ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa.
Saunamajuri raportoi säännöllisesti johtokunnalle saunan
käyttöasteesta, mahdollisista puutteista sekä tekee esityksiä kerhon
saunatoiminnan kehittämisestä. Saunamajuri tilaa tarpeen mukaan
takkapuita saunalle.
Saunamajuri tekee tarpeen mukaan johtokunnalle esityksen
saunatoimikunnasta. Johtokunta nimeää saunatoimikunnan.
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3. SAUNAKIRJA
Kukin saunakunta tekee merkinnän saunan käytöstä pukuhuoneessa
olevaan saunakirjaan.
Saunaa koskevista kehitysehdotuksista, puutteista ja muista
havainnoista tehdään ilmoitus joko merkitsemällä asia saunakirjaan tai
ilmoittamalla siitä suoraan saunamajurille tai johtokunnalle.
4. JÄSENTEN YHTEISVUORO
Sauna on avoinna kerhon jäsenille tiistaisin klo 18:00 – 24:00.
Jäsenten yhteisvuoro on ilmainen. Takkapuut ja saunapefletit ovat
käytettävissä.
Jäsenten yhteisvuoro on nimensä mukaisesti tarkoitettu kerhon
jäsenille. Vuoroa ei ole tarkoitus käyttää työpisteiden tai muiden
yhteisöjen saunatilaisuuksien järjestämiseen.
Jäsenen mukana saa tulla perheenjäsen tai vieras. Tuotaessa
perheenjäseniä tai vieras yhteisvuorolle, on kuitenkin otettava
huomioon jäsenten etuoikeus vuoron käyttöön.
5. TILAUSSAUNA
Kerhon jäsenistön, sen sidosryhmien sekä ulkopuolisten yhteisöjen ja
yksityisten on mahdollista varata kerhon sauna. Tilaussaunavuoron
kesto on 1½ tuntia. Tilaussaunavuorot ovat käytössä arkiviikolla
keskiviikkoisin ja torstaisin, sekä perjantaisin ja lauantaisin.
Kerhon jäsenille ja sen sidosryhmille tilaussauna maksaa 50 euroa.
Kerhon ulkopuolisille yhteisöille ja yksityisille tilaussauna maksaa 150
euroa. Varauksista Suomenlinnan eri yhteisöille ja Hostelin kautta annetaan
10% alennus.
Mahdollisen jatkoajan edellytys on, että muita tilauksia ei ole perässä.
Jatkoajan hinta on 50 euroa / ½ tuntia.
Tilaussaunavaraukset tehdään kerhon ravintolasta, numerosta 040 560
1831. Varaamattomat tilaussauna-ajat ovat varattavissa perhevuoroina.
Tarvittaessa myös pyyhkeitä voi tilata saunaan. Pyyhkeen vuokra on 2
euroa kappaleelta.
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Tilaussaunavuoron varaaja sopii saunan lämmityksestä ravintolan
kanssa.
Tilaussaunan laskutuksen hoitaa ravintola.
Kohtuullinen määrä takkapuita ja saunapefletit kuuluvat tilaussaunan
hintaan.
Tilaussaunan varaaja vastaa tilan siisteydestä vuoronsa päättyessä.
6. PERHEVUOROT
Perhevuorot ovat perjantaista sunnuntaihin kello 12:00 – 24:00.
Perhevuoro varataan olutkellarissa olevalta listalta tai muulla johtokunnan
Määrittämällä tavalla. Vuorolistan olutkellariin toimittaa saunamajuri.
Perhevuoro kesto on 1½ tuntia ja vuoro maksaa 4 euroa.
Päivän ensimmäisen vuoron varaaja kytkee saunan päälle tuntia ennen
vuoronsa alkamista ja viimeisen vuoron varaaja kytkee virran pois.
Takkapuut ja saunapefletit kuuluvat hintaan.
Johtokunta laskuttaa jäseniä perhevuorojen käytöstä kolmen - kuuden
kuukauden välein.
Samaan viikonloppuun (pe – su) ei saa varata uutta vuoroa ennen kuin
edellinen vuoro on käytetty.
Perhevuoro katsotaan tilatuksi, kun varaus on merkitty olutkellarin
vuorolistaan. Vuoro voidaan maksutta peruuttaa poistamalla merkintä
listalta varausta edeltävän vuorokauden kuluessa. Peruutuksesta on
mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava seuraavan vuoron tilaajalle.
Perhevuoroa ei ole tarkoitettu työpisteiden, muiden yhteisöjen eikä
perhekuntaa laajempien ryhmien saunatilaisuuksien järjestämiseen.
Perhevuoron varaaja vastaa tilan siisteydestä vuoronsa päättyessä.
7. ”YLIMÄÄRÄISET” PERHEVUOROT
Jos tilaussaunavuoroa ei ole arkiviikolla myyty kerholta, käytössä ovat
”ylimääräiset” perhevuorot keskiviikkoisin ja torstaisin kello 12:00
alkaen.
Alkavalla viikolla perhekunta voi tarkistaa tilanteen ravintolasta,
numerosta 040 560 1831.
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8. YLEISIÄ OHJEITA SAUNAKUNNILLE


Saunan avainta säilytetään kerhon olutkellarin ilmoitustaulun
naulassa.



Pidä sauna ja takkahuone siistinä. Saunakunta vastaa tilan
siisteydestä vuoronsa päättyessä.



Tupakointi kaikissa saunan tiloissa on kielletty.



Käytä takkapuita kohtuudella, valvo tulta ja tulipesää.



Kirjaa käyntisi saunakirjaan. Merkintöjen perusteella tehdään
tilastoja saunan käyttökerroista ja kävijämääristä.



Muista myös muut saunojat – älä siis paista saunan kiukaalla
makkaroita. Älä myöskään lisää löylyveteen eteerisiä öljyjä, muita
hajusteita tai olutta.



Vuoron päätteeksi siisti sauna ja pesuhuone. Lastaa vedet pois
pesuhuoneen lattiakallistumista. Laita käytetyt laudesuojat
pesuhuoneessa olevaan astiaan. Jos olet käyttänyt vihtaa/vastaa,
korjaa irronneet lehdet lauteilta ja lattialta.



Älä jätä löylyvesiastiaa löylyhuoneeseen. Laita kaikki käyttämäsi
astiat ylösalaisin paikoilleen pesuhuoneeseen.



Hyvä tapa on täyttää puukori seuraavaa saunojaa varten.



Muista paloturvallisuus. Lähtiessäsi saunasta varmistaudu, ettei
tulipalonvaaraa ole, sammuta valot ja sytytä ulkovalo seuraavalle
merkiksi siitä, että sauna on vapaa sekä vie avain olutkellariin.



Illan viimeinen saunakunta avaa löylyhuoneen ja pesuhuoneen
välisen oven sekä WC:n oven, jotta sauna käytön jälkeen kuivuisi
ja tuulettuisi. Pesuhuoneen ja pukuhuoneen välinen ovi tulee
sulkea. Tällä järjestelyllä ilma kiertää kosteissa tiloissa oikein.



Lisäksi illan viimeinen saunakunta sammuttaa kiukaan kääntämällä
kiukaan ohjaustaulun kytkimen OFF-asentoon.
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LIITTEET
JAKELU
TIEDOKSI

Sauna
Ravintola
Kerhon olutkellari
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