TERVETULOA POHJANTILALLE!
Olette varanneet idyllisen ja ihanan Pohjantilan tapahtumaanne varten, ja toivotamme teidat
lampimasti tervetulleiksi vieraiksemme.
Kaytossanne on Pohjantilan paaarakennuksen alakerran yleiset tilat, saunarakennuken
saunaosasto, lampi seka pihapiiri grillauspaikkoineen. Lahialueen metsiin on kayttooikeus. Peltoja
saa kayttaa vain sopimuksesta.
Alla muutamia kaytannon ohjeita.Toivomme Teidan viihtyvan Pohjantilalla ja tapahtumanne
onnistuvan ikimuistoisesti!
Ota mukaan Pohjantilalle
-iloinen ja avoin mieli!
-lakanat, pyyhkeet, pesuaineet, uima-asu, sisakengat, koiralle tassupyyhe
-korvatulpat jos olet herkkauninen
Oleskelutilat
-Pohjantila on sisustettu rakkaudella, joten kohtelethan rakennusta ja sen tavaroita asianmukaisella
kunnioituksella
-oleskelutiloissa on kaytossa kaksi televisiota ja stereoita
-Pohjantila on wanha rakennus, ja siella on varsinkin kylmaan vuodenaikaan viileat lattiat. Ota siis
mukaan lamminta vaatetta seka sisakengat tai villasukat. Sisatiloissa ei tule oleskella ulkokengissa
-pienimmassa makuuhuoneessa on kahvin- ja teenkeittomahdollisuus
-asiakaspuolen eteisessa seka saunarakennuksessa on jaakaappeja asiakkaiden omien evaiden
sailytykseen. Ala sailyta ruokatarvikkeita lattioilla tai avoimina poydilla, jotteivat ne houkuttele hiiria
Makuutilat
-sangyt ovat enimmakseen kerrossankyja. Ylasankyjen painoraja on 100 kiloa
-sangyissa tulee hygieniasyista kayttaa AINA lakanoita. Pohjantilalla on vuokrattavissa lakanoita jos
joltain unohtuu (5€)
-sankyihin ei saa missaan nimessa paastaa koiria. Pohjatilalla kay myos allergisia ihmisia. Koirien
kayttoon saa tarvittaessa ottaa punaisia patjoja sankyjen alta
-koirat voivat yopya autoissa, makuusaleissa tai omissa hakeissa. Riippuen ryhman dynamiikasta. Myos
isoon saliin voi laittaa koiranhakkeja, kun sopii asiasta henkilokunnan kanssa

-jos koiralla on taipumusta pureksia tai tuhota pintoja, tulee koira pitaa autossa tai hakissa. Ulkoseinissa
on myos koirakoukkuja paivakayttoa varten
Sauna ja pesutilat
-Pohjantilan saunatiloihin mahtuu kerrallaan noin 10 henkiloa, joten saunominen tapahtuu yleensa
vuoroissa. Myos aamulla on hyva sopia suihkutilaan miesten ja naisten vuorot (isommilla porukoilla)
-kayta vetta saastaen, jotta se riittaa kaikille pesijoille
Ruokailu
-Tapahtuu yleensa paarakennuksen salissa. Leiriinne sisaltyy varauksen yhteydessa sovitut ateriat.
Erityisruokavaliot tulee ilmoittaa Pohjantilalle jo hyvissa ajoin ennen leirille saapumista, jotta ne voidaan
huomioida. Ruokalista ja aikataulu on nahtavissa ison salin seinalla. Yleensa ruokailu tapahtuu buffetin
tapaan. Valmistamme kaikki ateriat paikan paalla Pohjantilalla, ja ruoka on maukasta kotiruokaa.
Leivomme leivonnaiset myos itse. Mahdollisia toiveita aterioiden suhteen voi esittaa Pohjantilalle hyvissa
ajoin ennen leiria.
-tilalla on reilun kokoisia hiiligrilleja, joita voi kayttaa. Tuo talloin grillattavat, hiilet ja sytytysneste
mukanasi.
Piha
-pysakoidessasi autoa pihalle, kayta parkkialueita, autoa ei tule jattaa tielle
-pihalle ei tule heittaa tupakantumppeja, niita varten on sijoitettu astioita istumapaikkojen laheisyyteen.
Myos muuten tulee vieda roskat roskikseen
-pulloja ei missaan tapauksessa tule rikkoa piha-alueille tai muualle Pohjantilalle. Tiloja kayttavat myos
lapset ja koirat
-pihan lapi kulkee metsaautotie ja siina kulkee vahaista liikennetta, joskus myos koiria ulkoiluttajan
kanssa, joten koirat tulee pitaa koko ajan hallinnassa (ei valttamatta kytkettyna, mutta alkaa jattako koiria
vartioimatta)
-rakennusten seinaan on laitettu koirakoukkuja koirien kytkemista varten
-koiran jatokset tulee ehdottomasti siivota pois piha-alueilta. Pihalla on roskiksia sita varten, niihin saa
jatokset laittaa koirankakkapussissa. Kannattaa vieda koirat tarpeilleen metsaan
Metsa, metsakirkko ja laavu
-lahialueen metsat eivat ole Pohjantilan maita, mutta niihin on kayttooikeus muina paitsi
hirvenmetsastysaikoina (jaljestys, haku). Metsastyskaudella kaytosta voi sopia metsastajien kanssa
-Pohjantilan pihalta lahtee reitit metsakirkkoon seka luontopolulle (3,5km) jonka loppupaassa sijaitsee
laavu. Laavulla saa tehda nuotion jokamiehen oikeuden nojalla yleista huolellisuuutta noudattaen. Tuo
omat polttopuut mukanasi tai sovi niista Pohjantilan kanssa. Siivoa jalkesi yhteisen viihtyvyyden vuoksi
ja tuo roskat Pohjantilan roskikseen

Talon ylakerta
-on henkilokunnan kaytossa
Ajo-ohjeet Pohjantilalle
Osoite: Joenperantie 262, 32200 Loimaa
Pohjantilalle tulee matkaa Turusta 75km, Tampereelta 105km, Raumalta 105km ja Helsingista 150km.
Ajo-ohje Loimaan keskustasta; aja Hameentieta (213) 4km, kaanny oikealle Joenperan liittymasta ja aja
viela 2,5km Pohjantilan kyltti nakyy vasemmalla puolella.
Ajo-ohje 10- tien suunnasta; kaanny Hameentielle Ypaja/Loimaa suuntaan (213) aja 15km, kaanny
vasemmalle Joenperan liitymasta ja aja viela 2,5km Pohjantilan kyltti nakyy vasemmalla puolella.
MUKAVAA JA RENTOUTTAVAA TAPAHTUMAA POHJANTILALLA!

