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LOLA:n VILLAHDEN SATAMAN YLÄMÖKIN SÄÄNNÖT 

1 § VUOKRAUSKOHDE 

Villahden sataman ylämökki varusteineen ja laitteineen. Mökki on sähkölämmitteinen ja mökkiin 
tulee vain kylmä vesi. Mökin varusteisiin kuuluu mm. takka, sähköliesi ja uuni, jääkaappi, mikroaal-
touuni, televisio, radio, kahvinkeitin, vedenkeitin, astiat, ruokailuvälineet, petivaatteet, talouspe-
suaineet ja soutuvene.  
 
Polttopuut, sähkö ja vesi sisältyvät vuokraan. Mökillä on käytettävä omia liinavaatteita ja pyyh-
keitä. 
 
Mökillä mahtuu yöpymään yhteensä 8 henkilöä, alakerrassa on vuodepaikkoja 4 henkilölle ja par-
vella on vuodepaikkoja myös 4 henkilölle. 
 
Vuokraan sisältyy yksi tunnin mittainen saunavuoro. Saunatupaa ei vuokrata ja muillakin seuran 
jäsenillä kuin ylämökin vuokranneilla on saunankäyttöoikeus. Saunan seinässä on erillinen varaus-
lista saunan käyttövuoroista. 
 

2 § AVAIMEN LUOVUTUS 
 
Villahden avaimen voi lunastaa varsinainen jäsen, "entisten sääntöjen mukainen ainaisjäsen", tai 
perhejäsen satamakapteenilta hallituksen määräämällä hinnalla. Satamakapteenin yhteystiedot 
löytyvät seuran kotisivuilta. 
 

3 § VUOKRAAJAT 
 
Mökkiä saavat vuokrata Lohjan Laivurit ry:n varsinainen jäsen, "entisten sääntöjen mukainen ai-
naisjäsen", tai perhejäsen ja vuokraaja on oikeutettu kutsumaan kohtuullisen määrän vieraita. 
 

4 § VUOKRA-AIKA 
 
Vuosi on jaettu kahteen hintaluokkaan siten, että vuorokausivuokra on kesällä 1.5–30.9 halvempi 
kuin talvella 1.10–30.4. Mökin vuokrausta on rajoitettu siten, että talkooviikonloppuisin eikä Ju-
hannuksena mökkiä vuokrata. 
  
Maksimi vuokrausaika on yksi viikko.  
 
Jotta mökin käyttö olisi tehokasta, on esteen sattuessa varaus peruttava välittömästi.  Perutusta 
varauksesta lähetämme 50 % laskun. Vuokrauskertojen määrää voidaan rajoittaa, mikäli hallitus 
katsoo siihen olevan tarvetta. 
 

5 § VUOKRAUSMENETTELY 
 

Vuokrausta hoitaa hallituksen valitsema mökkivastaava. Yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta. 
Mökin varaus tehdään seuran kotisivulla hyvissä ajoin, mieluiten kaksi viikkoa etukäteen.  
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6 § VAIHTO 
 

Mökki on vuokraajan käytössä tulopäivästä klo 15.00 lähtöpäivään klo 15.00. Siinä tapauksessa, 
ettei seuraava vuokraaja ole tullut, mökkiä voi pitää tukikohtana klo 18.00 saakka. Vuokraaja voi 
käyttää VARATTU-kilpeä ollessaan mökillä taatakseen oman rauhan. 
 

7 § VUOKRA 
 
Mökin käytöstä peritään hallituksen määräämä vuorokausivuokra. Vuokraan sisältyy yksi tunnin 
mittainen saunavuoro.  

 
8 § VUOKRAAJAN VELVOLLISUUDET 

 
Vuokraaja vastaa mökin ja sen pihapiirin siisteydestä vuokra-aikana ja luovuttaa sen siivottuna. Mi-
käli mökille on istutettu kesäkukkia, on vuokralaisen hyvä kastella niitä tarvittaessa. Lähtöpäivänä 
klo 15.00 mennessä vuokraaja huolehtii tilojen siivouksesta, astioiden pesusta, roskien korjaami-
sesta (jokainen vie saaresta roskat mennessään) ja puukorin täyttämisestä.  
 
Mökille ei saa jättää ruokatarvikkeita. Mikäli siivousta ei ole vuokra-ajan päätyttyä suoritettu, voi-
daan vuokraajalta peritä hallituksen määräämä siivousmaksu. 
 
Mikäli mökin vuokraajalta särkyy tai vioittuu jotain kiinteistöstä tai irtaimistosta, siitä on ilmoitet-
tava välittömästi mökkivastaavalle sekä vuokraaja on velvollinen suorittamaan korvauksen aiheut-
tamastaan vahingosta. Vuokraajan on noudatettava muutoinkin Lohjan Laivurit ry:n satamasään-
töjä. 
 
Vuokraaja voi viedä mökkiin kotieläimensä, mutta eläimiä ei saa päästää sohvalle eikä sänkyihin.  
Eläinten omistajan tulee tehdä siivous erityisellä huolella seuraavien käyttäjien viihtyvyyden  
varmistamiseksi. 
 
Tupakointi on kielletty kaikkialla Villahden rakennusten sisätiloissa. 
 

9 § SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET 
 
Vuokrausmenettelystä ja siihen mahdollisesti tehtävistä muutoksista päättää hallitus ja ilmoittaa 
näistä muutoksista seuran jäsenlehdessä tai kotisivuilla. 
 

10 § KENELLE ILMOITUS 
 
Mökillä ollessasi epäselvissä tilanteissa tai vahingon sattuessa ota yhteyttä mökkivastaavaan tai 
satamakapteeniin, joiden yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta. 
 
 
Lohjan Laivurit ry 
Hallitus 
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