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Carpella Strandlid on kaksikerroksinen rakennus. Normaali vuokraus, pe-su, antaa
käyttöoikeuden keittiöön, aulaan, vessoihin sekä yläkerran juhlasaliin.
Jos tarvitsette lisää tilaa, pohjakerroksen sauna- ja kokoustilat ovat vuokrattavissa:
perjantaina – sunnuntaina, 350€, lauantaina – sunnuntaina 250€.
Teillä on myös mahdollisuus estää ulkopuolisia vuokraamasta sauna- ja konferenssi
tilat, hintaan 150 €.
Karperö Uf:illa on oikeus vuokrata sauna- ja konferenssitilat kolmannelle osapuolelle,
jos vuokralainen ei ole estänyt tai vuokrannut sitä itse.
Koodi: Saatte ennen vuokra-ajan alkua sms- viestin, josta löytyy koodi, minkä
käytätte avain- boxissa päästäksenne sisälle juhlatilaan. Avain- boxi löytyy keittiön
oven vasemmalta puolelta kahden sähköpistokkeen välistä.
Vedä musta luukku alas ja pyöritä oikea koodi. Muista pyörittää takaisin asentoon
0000, kun olette ottanut avaimen boxista. Älä talleta avainta boxissa, jos ei ole
tarpeellista. Karperö Uf Strandlid ei ota vastuuta siitä, jos avainta on säilytetty boxissa
ja joku ratkaisee koodin ja menee sisälle juhlatilaan.
Toinen avain ja avaimet kylmiöihin löytyvät keittiön tasolta. Tähän palautatte myös
kaikki avaimet, kun vuokra-aika sunnuntaina päättyy.
Jos kaappien tai huoneiden ovia ei saa auki avaimella, nämä kaapit ja huoneet eivät
kuulu teidän vuokraan.
Sali on 13 x 12,5 m
Pöydät ovat 125 x 75 cm
Pöytiä ja tuoleja löytyy 140 hengelle juhlatilassa. Jos tarvitsette enemmän pöytiä tai
tuoleja, ilmoittakaa tästä meille sähköpostitse.
Juhlatilasta löytyy 7 lastentuolia. Ilmoittakaa meille sähköpostitse, viimeistään 1
viikko ennen juhlaanne, montako lastentuolia tarvitsette.
Salin valot voidaan säätää. Tämä tehdään kaapista, joka on lavan oikealla puolella.
Juhlatilaan koristelu pitää tapahtua sillä tavalla, että jälkiä ei muodostu.
Keittiön koneet ja tuuletin toimivat sen jälkeen, kun olette kääntäneet päälle kaksi
valkoista nappia, jotka löytyvät aulasta tultaessa keittiön oven vierestä.
Kylmähuoneen saa päälle painamalla oikeaa alanappia muutaman sekunnin. Kylmiö
kylmenee noin 10 minuutissa.
Vuokraaja päättää itse cateringyrityksen. Voitte myös itse valmistaa ruoan keittiössä.
Juhlatilaan voitte tuoda omat juomat.
Keittiöstä ei löydy muita keittiövälineitä kuin tiskikorit ja tiskiaine, uunipellit sekä
kahvinsuodattimet molempiin keittimiin. Keittiössä oleva pakastinta ei kuulu
vuokraan.
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Siivous; Vuokraan sisältyy pinta-loppusiivous. Tämä tarkoittaa, että vuokranantaja
puhdistaa lattia- ja wc-pinnat.
Roskat, tavarat ja esim. koivut vuokraajat siivoavat pois. Eko-Piste löytyy Karperön
urheilukentän vieressä (noin 500 m juhlatilasta). Siihen voitte jättää metallipurkkeja
ym. jos ei juhlatilassa löydy tarkoituksenmukaista roska-astioita.
Pyydetään että sijoitatte kaikki valkoiset pöydät ja tuolit seiniä vastaan juhlan
jälkeen.
Palohälytys juhlatilassa ei ole suoraan kytketty hätäkeskukseen. Huom; savukoneen
käyttö on kielletty.
Jos hälytys tulee, tarkistakaa ensimmäisenä, onko kysymys oikeasta hälytyksestä vai
väärästä? Jos hälytys on väärä, voitte itse kytkeä hälytyksen pois päältä.
Sisäänkäynnin vierestä löytyy keskus, mistä saatte kuitattua hälytyksen. Tässä
tapauksessa ota yhteyttä Karperö Uf:n johtokuntaan.
Jos hälytys on aito, soita 112.
Vihreä ensiapulaukku löytyy keittiössä, ison kylmiön päältä.
Ulkotulia ei saa sijoittaa puupilareille sisäänkäynnin luona tai muualle puupinnoille.
Sisäänkäynnin vasemmalta puolelta löytyy hiekkalaatikko; hiekkaa saa käyttää
heikottamiseen talvisin.
Käyttäkää tuhkakupit jotka löytyvät ulkopuolella.

Suomenlippu löytyy juhlapaikasta. Muista ottaa lippu alas viimeistään klo 21.00 joka
ilta lukuun ottamatta juhannusaattoa, silloin lippu saa olla ylhäällä koko yön.
Terassilla oleva ulkokalusto on vuokraajan käytettävissä. Suosittelemme että
pidetään lukittuna öisin.
Terassilta alas johtavat portaat ovat hätä poistumista varten. Niitä ei saa millään lailla
tukkia. Vuokraaja on tästä vastuussa.
Uimaranta on Mustasaaren kunnan. Jos uimarannan vieraat käyttäytyvät
häiritsevästi, ottakaa yhteyttä viranomaisiin.
Koska meidän toiminta perustuu vapaaehtoiseen talkootyöhön, saattavat vastaukset
s-postin kautta tai puhelimitse viivästyä. Pyrimme vastaamaan mahdollisimman
nopeasti.
Tiloja näytetään määriteltyjen päivämäärien aikana, jotka löytyvät meidän
internetsivuilta. Poikkeustapauksissa voidaan sopia vuokraajien kanssa toinen
ajankohta. Tämä ei tarkoita sitä, että erikseen sovittu näytös juhlatilasta olisi
yksityistilaisuus. Muita kiinnostuneita ovat myös silloin tervetulleita.

Karperö Uf Strandlid toivoo, että tulette viihtymään meidän tiloissa sekä toivottaa teille
hyvää juhlaa!

