
Avaimet 

Avaimet noudetaan Hotelli Fennadan vastaanotosta. 
Osoite on Pihkalantie 3. Vastaanotto on auki ma-su klo 
8-20. Aukioloajat kannattaa tarkistaa soittamalla tai 
netistä: https://vierumaki.fi/fennada

Mikäli et saavu vastaanoton aukioloaikoina noutamaan 
avaimia, voit soittaa alueen vartijalle: 0400-714684.  
Vartija päivystää klo 19-06. Vastaanoton aukioloajan 
sekä vartijan päivystysajan ulkopuolella avaimia ei voi 
noutaa. 

Varaajien nimilista lähetetään vastaanottoon ja 
avaimet luovutetaan Kuntokannon varauksen tehneelle 

YTYn jäsenelle. Sinun tulee myös täyttää majoituskortti 

saapuessasi. 

Vastaanoton aukioloaikoina (08-20), huoltokutsut 
tehdään numeroon 0300 870870.

Kuntokannon avain on korttimallinen ja se toimii sekä 

huoneiston ovessa että Vierumäki Chalets 1&2 -talon 

ulko-ovissa ja pysäköintialueen porteissa. Parkkipaikat 

on merkitty Chalets-kylteillä. 

Saapumis- ja poistumisajat 

Varauksesi alkaa tulopäivänä klo 16 ja lähtöpäivänä 

avaimet on palautettava vastaanottoon klo 12 

mennessä.  

Perustiedot Kuntokannosta 

Osoite: Urheiluopistontie 406a A 4105, 19120 

Vierumäki 

Tyyppi: kerrostalohuoneisto (rv. 2012) 

Pinta-ala: 65 m2 

Makuuhuoneet: 2 mh 

Vuodepaikat: 4 + 2, makuuhuoneissa erillissängyt, sis. 

peitot ja tyynyt. Lisävuodemahdollisuus vuodesohvasta 

Liinavaatteet ja pyyhkeet: ei sisälly 

Wc: 1 

Sauna: sähkösauna 

Parveke: 4-hengen pöytä ja sohvakalusto 

Varustus: perusastiasto ja ruoanlaittovälineet, kahvin- 

ja vedenkeitin, sähköliesi ja uuni, mikroaaltouuni, 

leivänpaahdin, vatkain, jääkaappi-pakastin, 

pyykinpesukone, kuivauskaappi, hiustenkuivain, 

silitysvälineet 

Nettiyhteys: nopeus n. 100 Mt

Viihde: 2 x TV, DVD ja radio 

Siivous ja liinavaatesettien vuokraus 

Kuntokannon vuokraan sisältyy loppusiivous, mutta EI 

liinavaatteita eikä pyyhkeitä. Jos haluat vuokrata 

liinavaatesetit, ota ennen varauksesi alkamista yhteyttä 

Sol Palveluun osoitteella siivous.vierumaki@sol.fi. 

Kerro viestissä: 

• huoneiston numero A 4105

• varausaikasi

• montako liinavaatesettiä tarvitset

• nimesi ja laskutusosoitteesi

Voit tilata lisähinnasta mm. pinnasängyn ja muita 

lastentarvikkeita. 

Jos lomailet lemmikkieläimen kanssa, katso myös kohta 

Lemmikkieläimet. 



Ruoanlaitto ja palovaroitin 

Asunnossa on melko herkkä palovaroitinjärjestelmä, 

joka aiheuttaa lisätoimenpiteitä ruoanvalmistuksen 

aikana. Liesituuletin toimii ns. munakelloajastimella ja 

ajastin on käännettävä täysin auki 20 minuutin välein, 

jotta läppä pysyy riittävästi auki. 

Kuntokannon sisätiloissa ja myös parvekkeella on 

tupakointi ehdottomasti kielletty. Myös parvekkeella on 

palovaroitin. Aiheettomista palohälytyksistä aiheutuu 

asukkaalle kustannuksia. 

Lemmikkieläimet 

Pienikokoiset lemmikkieläimet ovat tervetulleita 

Kuntokantoon, mutta joudut itse tilaamaan maksullisen 

lemmikkisiivouksen. Huomaathan, että jos lemmikkisi 

tuhoaa huoneistoa, laskutamme vahinkojen 

korjaamisesta aiheutuvat kulut sinulta. 

Tilaa lemmikkisiivous: siivous.vierumaki@sol.fi 

Ilmoita asunnon numero A4105, varausaikasi, nimesi ja 

laskutusosoitteesi. Hinnan saat SOLilta. 

Suksien ja urheiluvälineiden säilytys ja 

huoltaminen 

Urheiluvälineet, myös golfvälineet, säilytetään 

Ulkoiluvälinevaraston häkkikaapissa A4105. Varasto 

sijaitsee samalla käytävällä kuin huoneistokin. Häkin 

lukko toimii numerokoodilla, jonka voit itse valita. Kun 

näppäilet koodia, työnnä ovea samalla kiinni, ettei se 

heilu. Heiluminen voi aiheuttaa väärän koodin 

tallentumisen. Lukon käyttöohjeet ovat ovessa. Muista 

jättää häkin ovi auki, kun varauksesi päättyy. Jos et 

muista koodiasi (5 arvauskertaa), kutsu huoltomies 

avaamaan ovi. Häkkiin ei saa jättää rikkinäisiä tai 

puolikuntoisia välineitä! 

Urheiluvälineille on erillinen välinehuoltotila 

suksienhuoltotelineineen ja vesipisteineen. Suksien 

voitelu on sallittua vain välinehuoltotilassa. 

Sporttipassi 

Vierumäen Coutry Clubin konkurssin tuomien 
muutosten vuoksi Sporttipasseja ei tällä hetkellä ole 
valitettavasti saatavilla.

Golf 

YTY omistaa Vierumäellä golfosakkeen, johon sisältyy 

päivää kohden kaksi pelioikeutta Vierumäen Classic-

kentälle. Voit pelata osakkeella saapumispäivänä ja 

muina vuokrapäivinäsi, mutta et varauksesi 

päättymispäivänä. Pelikierroksesta maksetaan 

caddiemasterin toimistoon kulloinkin voimassa oleva 

pelimaksu (n. 10 euroa). Varatessasi lähtöaikoja, 

ilmoita caddielle, että pelaat YTYn osakkeella.  

Puh. 0300 870 119 caddie.master@vierumaki.fi

Lisää kuvia ja tietoa löydät nettisivuiltamme www.yty.fi 

> Palvelut ja edut > Loma-asuntojen vuokraaminen

Laskut ja varauksen peruminen 

Huolehdithan, että varausmaksun ja loppuvuokran 

laskut menevät maksuun ajallaan. Yleensä laskuja on 

kaksi ja saat ne samassa lähetyksessä vahvistuskirjeen ja 

ohjeen mukana. 

Peruutusehdot on kerrottu vahvistuskirjeessä. Varausta 

ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle. 

Kysymyksiä tai palautetta

info@memberplus.fi, puh. 040 153 4734
yty@yty.fi, puh. (09) 2510 1310




