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YHTEISTYÖSSÄ - ILMAN OSASTORAJOJA

Tiedot Kymi-Saimaan paperiliittolaisten ammattiosastojen lomapaikoista
on päivitetty V. 2012 osalta tähän esiteeseen.
Lomapaikkojen yhteiskätön tavoitteena yhteistyön lisääminen osastojen ja
jäsenistön kesken, vapaa-ajanpaikkojen tarjonnan monipuolistaminen ja
lomapaikkojen käyttöasteen kasvattaminen.
Esitteessä olevat kohteet ovat ammattiosastojen omistamia ja ylläpitämiä
lomapaikkoja.
Tilat soveltuvat monenlaiseen käyttöön, kuten kerho- ja kokoustiloiksi,
perhejuhlien pitopaikaksi sekä lomanviettoon luonnonhelmassa.
Joukossa on kohteita, joissa karavaanareillakin on mahdollisuus vierailla.
Käytettävissä ovat yhteiset tilat, saunat, uintipaikat ja grillauspaikat.

HEINOLA 81 lepola
Heinolan osaston vapaa-ajanviettopaikka Lepola
sijaitsee K u r e n n i e m e s s ä , n. 20 km päässä
kaupungin keskustasta, os. Kurenniementie 251 A
Paikan isäntänä toimii Sakari Siren.
Lepola on osaston jäsenten ja heidän perheenjäsentensä käytössä 15 e /vuosi avainmaksua vastaan.
Alueella on päärakennuksen ja saunan lisäksi vuokrattavia pikkumökkejä 5 kpl.
Mökkien vuokra-ajat ovat: ma klo 12.00 – pe klo 16.00 ja pe klo 16.00 – ma klo 12.00.
Kertavuokra on 20 euroa.
Talvikuukausina marras, joulu, tammi, helmi- ja maaliskuussa mökkien vuokrauksessa
korotettu käyttömaksu 30€
Sepack 2012 Mökit 1 ja 4. Mökki 5 parillinen viikko
Fluting 2012 Mökit 2 ja 3. Mökki 5 pariton viikko

VARAUKSET
Tiedustelut ja varaukset pääluottamusmiehiltä:
Fluting 044 7429754 ja SEPack 040 8457129

VARAA HYVISSÄ AJOIN

Lomapaikkoijen käyttö rajoittuu pääosin kesään, joten kannattaa varata

ajoissa itselleen ja perheelleen mieluinen kohde. Ammattiosaston omien
tarpeiden, kuten leirien aikana varauksia ei luonnollisestikaan voi tehdä.
Lomapaikan varaukset tehdään kunkin osaston omien ohjeiden mukaan
henkilökohtaisesti.

LOMAPAIKKAESITE NETISSÄ

Tietoa kohteista ja lomapaikan varaamiseen liittyvistä asioista löydät tämän
esitteen lisäksi osastojen omilta internet-sivuilta.
Tämän esitteen voit tulostaa alla olevasta osoitteesta:
http://www.paperiliitto.fi/www/fi/osastot/os44/kymi-saimaa/lomapaikat.php
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LAURITSALA 44 nelospirtit
Lauritsalan osaston lomapaikka on T a i p a l s a a r e n
Venäjänsaaressa sijaitseva Nelospirtit.
Päärakennuksessa ovat yhteiset tilat; takkahuone ja
keittiö, sekä talkkarin käyttöön varattu majoitushuone. Takkahuoneessa on TV ja DVD –laitteet
elokuvien katselua / karaokea varten.
Tilaa on 20-30 henkilölle.
Alueella on 7 mökkiä joista suurin, Iso Höyry on varattu ensisijaisesti lapsiperheille.

VARAUKSET
Varaaminen tapahtuu kirjaamalla Kaukaan pääportilta olevaan varauskirjaan nimi,
mökin numero ja varauksen ajankohta.
Maksu suoritetaan varauskansiosta mukaan otettavalla pankkisiirrolla, johon em.
tiedot merkitään.
Hintaan sisältyy mökkiä kohden soutuvene ja neljä verkkomerkkiä. Yöpyjillä tulee olla
omat liinavaatteet, kuten lakanat, tyynyliinat ja peitot tai makuupussit.
Avaimet saa saareen mentäessä talkkarilta!
Hinnat:: Kaikki mökit 10 euroa/vuorokausi
Talkkari: Veikko ”vessi” Eerikäinen, P. 040 542 4756
Lisätietoja : Tero Pötry (vastuuhenkilö): P. 040 833 0312 ark. 8-16
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JOUTSENO 23 koivikko
J o u t s e n o n Haukilahdessa sijaitseva Koivikko
on Paperiliiton Joutsenon osaston lomapaikka.
Matkaa tehtailta Haukilahden tietä Lappeenrannan
suuntaan on noin 2 km. Opasteet perille.
Pyöröhirsinen päärakennus on n. 100 henkilölle.
-keittiössä ruokailu- ja kahviastiasto n. 40 h:lle
Erillinen saunarakennus 8 - 10 henkilölle.
-grillikatos
-kaasugrilli
-2 soutuvenettä
Mahdollisuutta yöpymiseen ei ole.

INKEROINEN 15 päivärinne
H a m i n a s s a , Vehkalahden Metsäkylässä sijaitseva
Päivärinteen loma- ja vapaa-ajankeskus on Inkeroisten
osasto 15:n lomapaikka.
Matkaa Inkeroisten keskustasta n. 20 km.
Osoite on Valkjärventie 200, 49540 Hamina.
Alueella on kesäisin käytössä olevia lomamökkejä, joita
voi varata käyttöönsä enintään viikoksi kerrallaan.
Uusi päärakennus on ympärivuotisessa käytössä.
VARAUKSET
Talonmies Veijo Lauronen 050 3705590
Rantaisäntä Jussi Tapola 050 3728965

Koivikko on avoinna toukokuun puolivälistä lokakuun puoliväliin asti.
VARAUKSET
Katso Joutsenon osaston nettisivuilta.

KOTKA 17 saunaviikki

Tiedustelut: Markku Huotarinen puh. 0400 308081

SIMPELE 25 kosinaniemi
Simpeleen ammattiosastolla on viisi lomamökkiä
P a r i k k a l a n Särkisalmella. Mökit ovat noin 20
neliömetrin suuruisia, sähkölämmitys, liesi/uuni,
jääkaappi ja kahvinkeitin sekä taloustavaroita.
Ota mukaan liinavaatteet, talous- ja WC-paperit.
Hyvin varusteltu grillikota, n.40m², joka on lähinnä
mökkiläisten käytössä, mutta voi vuokrata myös
erikseen. esim. pilkkikisoihin.
Kosinaniemi sopii myös karavaanareille.
VARAUKSET
-Mökit: 100e/viikko, 50e/viikonloppu, 10e/vrk asuntovaunupaikka, 150e Juhannusviikko
-Mökkivuokran voi maksaa suoraan tilille 542808-410741.
-Mökkejä vuokrataan viikon jaksoissa. Uuden varauksen voi tehdä sitten, kun edellinen
vuoro on käytetty. Tilanteen niin salliessa voidaan mökki vuokrata myös viikonlopuksi.
Viikkovaraukset: ma - ke klo. 7.30 - 15.30. Viikonloppuvaraukset keskiviikon jälkeen.
Puh.. 050 5989083 (tsv), 0505987263 (plm) tai 050 4112108 (pj).
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Kotkan osasto no.17 ry:n omistama
vapaa-ajan viettopaikka Saunaviikki
sijaitsee P y h t ä ä n Heinlahdessa,
meren rannalla. Kotkan saarelta noin
20:n minuutin ajomatkan päässä.
Osoite : Matviikintie 173 , Pyhtää.
-päärakennus, sauna/takkarakennus = sauna ,2 pukuhuonetta ja 2 WC:tä
-vuokrattavia mökkejä on kolme, joista kahdessa on sisävessa.
-aittarakennus jossa 2 erillistä huonetta
-asuntovaunu paikkoja on, mutta kaikissa ei ole vierellä sähkötolppaa.
Matkailuvaunumaksut:
Leirintämaksu: 5e/vrk + sähkö 1,5 e/vrk.
Saunaviikkiin pääsee veneellä Äyspäänselän kautta.
VARAUKSET
Vahtimestari Puh. 044 3201353 klo. 9-12 (kesä-elokuun aikana)
Muina aikoina Puh. 040 1583753 tai 040 1473974
Pyydettäessä esitettävä Paperiliiton jäsenkortti.
Vuokravuorokausi alkaa klo15 ja päättyy klo15 Vuokra-aika(koskee mökkejä 1, 6, 7)
on enintään yksi viikko kerrallaan.
Vuokra maksetaan paikan päällä kesä-aikaan ja muina aikoina PLM:n toimistoon.
Vuokraajan oltava paikalla klo.18 mennessä tai paikka voidaan edelleen vuokrata.
Vahinkovastuu on vuokraajalla (esine ja henkilö).
Mökkivuokrat: Mökit 1-6-7: 10e /vrk, mökki 3 ja aitat: 2,5 e /vrk
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SUMMA 18 vimpasaari

TAINIONKOSKI 22 kysmälä

Vajaan kymmenen kilometrin päässä H a m i n a n
keskustasta sijaitseva Vimpasaaren Lepola on
Summan osaston lomapaikka. Matkaa tehtaalle
n.16 km ja Pitkienhiekkojen leirintäalueelle 2 km.
-pyöröhirsinen päärakennus: tilaa noin 70 henkilön ruokailuun.
-pyöröhirsinen saunarakennus: 2 saunaa ja tilava takkahuone.
-hirsirakenteisia kahden ja neljän hengen lomamökkejä on 6 kpl.
VARAUKSET
Pekka Hämäläinen 040 833 5549

KAUKOPÄÄ 21 sopupirtti

Tainionkosken lomapaikka Kysmälä sijaitsee R u o k o l a h d e n Utulassa, Kysmänlahdella.
Päärakennuksessa on iso tupa, keittiö ja makuualkovi. Majoitussiivessä on viisi
4 hengen huonetta. Valvojan mökki on varattavissa kesäkauden ulkopuolella.
-asuntovaunuille on 5-6 pistokepaikkaa
-iso sähkösauna
-puulämmitteinen perhesauna, grillikatos ja savustuspaikka.
-käytettävissä on soutuveneitä ja erilaisia pelejä.
-osastolla on hankittuna kalastuslupia Kysmälän vesille.
VARAUKSET
Varaa majoitus valvojalta p. 0400 304 669 klo 9 -12 välisenä aikana muina päivinä paitsi
torstaina, joka on valvojan vapaapäivä.
Valvoja on paikalla kesäkuun alusta elokuun puoliväliin. Tarkemmat ajat osaston internet –
sivuilla.

Ammattiosaston lomanviettopaikka Sopupirtti R u o k o l a h d e n Syyspohjassa on
käytettävissä ympäri vuoden, sydäntalvea lukuun ottamatta.
Kolme lomamökkiä (1-6 henkeä/mökki) mahdollistaa niin kesäiset, kuin kevättalvisetkin
harrastukset. Mökeissä on takka.

Iso sauna lämpenee, mikäli saunojia on,
seuraavan aikataulun mukaisesti:
-arkisin klo 17.00 - 21.00
-sunnuntaisin klo 13.00 - 17.00

Majoitusilmoitus tehdään mökkiä
vuokrattaessa.
Sopupirtti on avoinna huhtikuun alusta
lokakuun loppuun.

Saapuminen:
-viikolla ensimmäisenä varauspäivänä klo
14.00 mennessä
-viikonloppuisin ensimmäisenä varauspäivänä klo 19.00 mennessä.
-ajoista voi poiketa sopimalla valvojan kanssa.

-mökit: 20€/vuorokausi
-saunamökki 10€/vuorokausi

Sähkömaksua peritään 3,50 € / vrk / huone ja asuntovaunu, tai 17,00 € viikko 1.5.31.10.välisenä aikana.

VARAUKSET
Pikkusauna ja muut tilat osaston toimisto 05 4734240
Isommat tilaisuudet: Arto Hulkko 050 3284100
Talvitalonmies Reijo Sallinen 040 5028654

Peruutukset tehtävä viimeistään 2 vrk aikaisemmin, muussa tapauksessa peritään 1 vrk:n
varausmaksu.

Paperiliiton Kymen ja Saimaan piirien ammattiosastot/Pauli Vento
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