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Ohjeet varausta varten  

 
 Lähetä sähköposti osoitteeseen saunavaraus@ilkonmaki.net  

 

 Ilmoita varausviestissäsi 

 

o nimi 

o osoite  

o syntymäaika  

o puhelinnumero  

o varausaika  

o mahdolliset muut toiveet  

 

- saat paluupostissa ohjeet ja pankkitiedot. Maksu on suoritettava eräpäivään 

mennessä. Mikäli varaus tehdään nopealla aikataululla, on lasku maksettava 

viimeistään 2vrk ennen varauspäivää.  

 

Lasku on oltava maksettu, kun noudat avaimen. Ota kuitti mukaan!  

 

- mikäli et saa vahvistusta kahteen päivään mennessä varauksesta, soita Saunamajurin 

numeroon 045-3450890, EI TEKSTIVIESTEJÄ!  

- Saunaa voi vuokrata vain 2 vrk kerrallaan.  

- Mikäli varauspyyntöjä on päällekkäin voittaa ensin tullut varauspyyntö. Yhdistys 

pidättää oikeuden valita vuokralaisen.  

- Pikavarauksella tarkoitetaan samana päivänä tapahtuvaa 6 h varausta saunan ollessa 

vapaana. Pikavarauksen voi tehdä vain ma-to. Varaus maksetaan suoraan 

Saunamajurille käteisellä.  

- Avaimien nouto on sovittava mielellään jo edelliselle päivälle. Huomioithan, että 

Saunamajuri saattaa olla vaikkapa töissä. Ota siis yhteyttä Saunamajuriin ajoissa. 

- Avaimet noudettava vuokrauspäivänä viimeistään 17.00, ellei toisin sovita. Mikäli 

avaimia ei ole noudettu  määräaikaan, luovutamme vuoron seuraavalle. 
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Varauksen peruutus 

 
- Varauksen voi muuttaa 2 viikkoa ennen varattua vuoroa.  

- vain pakottavissa syissä hyväksymme peruutuksen, pidätämme oikeuden 

hyväksyä peruutuksen.     

- maksettuja maksuja emme palauta! 

  



Hinnat 

 
(voimassa 1.4.2018 alkaen)  

su - to /vrk  pe – la /vrk 

 

Sesonkikausi,  alkaen Juhannus – elokuun 2. viikko 

 
Asukasyhdistyksen jäsenet   40€   45€  

 

Muut vuokraajat (yksityishenkilöt)  80€  110€ 

  

 

Pikavaraus samana päivänä   20€   ---  

max 6h  

 

Maanpuolustusjärjestöt   80€   110€  

 

Yritysjäsenet    100€   115€  

 

Sesongin ulkopuolella 

 
Asukasyhdistyksen jäsenet   30€   35€  

 

Muut vuokraajat (yksityishenkilöt)  60€  70€ 

  

 

Pikavaraus samana päivänä   20€   ---  

max 6h  

 

Maanpuolustusjärjestöt   45€   55€  

 

Yritysjäsenet    80€   100€  

 

 

  



 

muut palvelut 

 
Saunan lämmitys (tilauksesta)   10€   10€  

 

Loppusiivous (tilauksesta)   60€   60€  

 

Juhannusvuorot 
 

Juhannuksen vuorot  arvotaan. Arvontaan voi osallistua lähettämällä viestin 

saunavaraus@ilkonmaki.net. Hinnat ovat normaalin hinnaston mukaiset. Arvonta 

suoritetaan kesäkuun alussa. 

 

 

Mikäli loppusiivousta ei ole suoritettu tai etukäteen tilattu, 

veloitamme siivouksesta 120€!  

 

 
 
Muista myös, että vastaanottaessasi avaimen  

 

SITODUT NOUDATTAMAAN SAUNAN SÄÄNTÖJÄ!  

 

Mukavaa saunailtaa,  

Toivottaa Ilkonmäen Seudun Asukasyhdistys ry. 
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