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Kylätalo Punaportti:  

Ohjeita ja vinkkejä vuokraajille 

Hyvä Kylätalo Punaportin vieras, olette varanneet 
käyttöönne Kylätalo Punaportin. Kiitos siitä! 

Vuokrausaika 

Ellei toisin ole varausvaiheessa sovittu, vuoronne alkaa 
päivällä kello 14.00 ja päättyy viimeistään klo 23.00.  

Ajo-ohje 

Kylätalon osoite on Punaportintie 163. Seuratkaa 
Punaportti-viitoitusta tienhaarasta, joka Teijolta tultaessa 
kääntyy oikealle noin 3,5 kilometrin eli viiden minuutin 
matkan päässä. Paikan tunnistaa helposti pitkästä posti-
laatikoiden rivistä. Noin 1,5 kilometrin hiekkatie kulkee 
lopuksi kahden golfväylän ja huviloiden välistä päätyen 
Punaportin tontille, jossa on runsaasti pysäköintitilaa. 

Punaportin naapurit toivovat, että paikan vuokraajat 
välttävät kovaäänistä liikennettä.  

Avain koodikotelossa mennen tullen 

Avain löytyy koodilukon suojaamasta kotelosta rappusten 
yläpäästä, oikealta puolelta. Ajantasaisen koodin saatte 
tekstiviestinä tai sähköpostitse tehtyänne varauksen. Ura-
avain käy sekä tupaan että saunaan, pieni avain puu-
varastoon. Lähtiessänne pistäkää avain takaisin koteloon. 
Huomatkaa, että voimassa olevan koodin täytyy olla 
valittuna, muuten kotelo ei lukkiudu. Kiertäkää sitten 
numerolevyjä, ettei avauskoodi jää näkyviin. 

Turvallisuus 

Turvaohjeet löytyvät terassin ilmoitustaululta. Ensiapu-
välineet ovat tuvassa naulakon vieressä. Kuuden kilon 
sammuttimia on kaksi, tuvassa ja saunan eteisessä. Tuvassa 
on vaahtosammutin, saunassa jauhesammutin. Hädän 
tullen suosittelemme vaahtoa, koska se ei sotke paikkoja. 

Muistakaa avata takan pelti ennen takan sytyttämistä. 

Huomatkaa, että Punaportti-niemi on maastoltaan 
kallioinen ja erittäin jyrkkä, joten lasten ja lemmikkieläinten 
liikkumista on valvottava! Laiturin edessä veden syvyys on 
noin kolme metriä. Laituria ei ole rakennettu veneiden 
kiinnitykseen.  

Sauna ja pesuhuone 

Aloittaessanne saunan käytön nostakaa kaasupullo saunan 
eteisestä ulos, jos pullo on sisällä.  

Kiinteistöön tulee Salon kaupungin vesijohtovesi. Saunassa 
on automaattihana, jota yhden kerran painamalla vettä 
tulee tietty määrä. Älkää painelko hanaa toistamiseen 
veden valuessa, muutoin sulkeutumisaika nollautuu ja 
veden tulo jatkuu. Toinen vesipiste on keittiössä, jonka 
hanasta saa myös kuumaa vettä.  

Saunan savupiipussa ei ole avattavaa peltiä. Vesi 
lämmitetään padassa, joka täytetään sangolla vesihanan 
alla olevasta paljusta. Suihkua ei ole. 

Saunan kiukaan tulipesä on suuri, eikä saunaa 
lämmitettäessä sitä ole hyvä täyttää kokonaan. Muutoin 
sauna voi lämmetä liiankin kuumaksi. 

Grilli ja grillaaminen 

Terassin kaasugrilliä voi käyttää vapaasti. Kaasupullo on 
grillin suojahupun alla. Huomioikaa, että grillin sivu-
keittimen säädin on kahden muun polttimen säätimen 
välissä. Varminta on nostaa sivukeittimen kansi ylös, jotta 
keitintä ei tule vahingossa käynnistäneeksi kansi päällä. 

Keittiö 

Keittiön jääkaappi on käytössänne, samoin kahvinkeittimet, 
vedenkeitin, leivänpaahdin ja kaksi mikroaaltouunia. 
Keittiössä on muovisia mukeja sekä jokunen kattila, mutta 
muut astiat ja ruokailuvälineet on tuotava itse.  

Tuvan äänentoistolaitteet 

Tuvassa on Sony-merkkinen kannettava CD-radionauhuri ja 
Sony-laitteisto, johon kuuluu viritinvahvistin, CD/DVD-soitin 
ja kaiuttimet. Viritinvahvistimeen on kytketty myös 
valkoinen Bluetooth-sovitin, joka käynnistyy 
automaattisesti, kun se työnnetään virtapistokkeeseen. 
Laite aktivoituu tällöin hakemaan lähettävää laitetta 
(sininen valo vilkkuu), jolloin voitte kytkeä älypuhelimenne 
langattoman äänentoiston Bluetooth-tekniikalla. Bluetooth-
sovitin on kytketty viritinvahvistimen CD-liitäntään.  

Puuvarasto, ekovessat 

Polttopuita, WC- ja talouspaperia sekä varakaasupullo 
löytyvät pihavarastosta, jonka molemmissa päissä on eko-
vessa. Varaston avain on tuvan avaimen kanssa samassa 
koodilukitussa kotelossa. 

Siivous ja siisteys 

Vuokrauksen hintaan sisältyy siivous ja huolto. Olemme 
tyytyväisiä, jos jätätte paikan samaan kuntoon kuin 
tullessanne. Me kuitenkin tyhjennämme roskasäkit ja 
viemme tarvittaessa pois tyhjät tölkit ja pullot, joille on 
metallinen astia terassilla. Toivomme, että jätätte 
tupakantumpit metalli- tai lasiastioihin, joita on useita. 

Kalastus 

Punaportissa on neljä paikallisten vesialueen osakaskuntien 
lahjoittamaa pyydysmerkkiä, jos haluatte kalastaa. Tuvassa 
on myös kaksi merkkilippua.  

Taksi ja kauppa 

Tiedot taksiyrittäjistä löytyvät Kyläyhdistyksen sivulta 
teijo.fi/palveluja/kulkeminen/. Teijon Kyläkauppa tuo 
ostoksenne tilauksesta perille myös etukäteen, kaupan 
numero on 02 736 6160. 

 

Nautinnollisia hetkiä Kylätalo Punaportissa! 

Terveisin 

Valtteri Turkka, p. 050 505 1573, punaportti@teijo.fi 
varausvastaava, Teijon Alueen Kyläyhdistys ry 
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