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Turun Seudun Hengitysyhdistys Ry 

Kesäkoti Toivonniemi 

Kesäkoti Toivonniemessä voivat yhdistyksen jäsenet ja heidän perheensä viettää kesää ja 

osallistua yhteisiin tilaisuuksiin. 

Toivonniemessä voi majoittua varaamalla huoneen. Huoneet varataan keväisin 

yhdistyksen toimistosta p. 040 593 4047 tai sähköpostilla turunseutu@hengitysyhdistys.fi 

tai kesäisin Toivonniemen emännältä/isännältä p. 0400 820 015. Telttailu on alueella 

kielletty. Toivonniemestä on mahdollisuus varata venepaikka kesäksi. Majoitushinnat, 

venepaikkojen vuokrat, saunamaksut ym. vahvistaa yhdistyksen hallitus vuosittain. 

Toivonniemi tarjoaa käyttöösi yhteiskeittiön, uinti- ja saunomismahdollisuuden, 

soutuveneen ja kenttäpelejä sekä ennen kaikkea kaunista merellistä luontoa ja tilaisuuden 

rentouttavaan joutenoloon vaikkapa auringonoton tai luonnossa vaeltelun merkeissä. 

Toivonniemen alueella noudatetaan järjestyssääntöjä ja emännän/isännän antamia 

ohjeita. Kaikenlaisten kasvien keräys alueella on kielletty (NATURA 2000). 

Lomailu kesäkodilla perustuu omatoimisuuteen. Emännän/isännän puoleen voi kääntyä 

kaikissa kesäkotia koskevissa asioissa. 

 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

Kesäkoti Toivonniemessä ovat voimassa yhdistyksen kevätkokouksen 24.4.2019 

hyväksymät järjestyssäännöt. 

1 § 

Elä ja ole Toivonniemessä yhteisessä me-hengessä. Käyttäydy kanssaihmisiä kohtaan niin 

kuin toivot heidän käyttäytyvän Sinua kohtaan. Lemmikkieläimiä emme tuo alueelle. Autot 

pysäköimme ainoastaan niille varatulla alueella. Mattoja emme pese Toivonniemessä. 

Avotulen teko muualla kuin siihen varatuilla grillipaikoilla on ehdottomasti kiellettyä 

(koskee myös kertakäyttögrillejä). Kalastathan turvallisuussyistä vain onkimalla. 

2 § 
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Hiljaisuus on arki- ja sunnuntai-iltoina klo 23.00 – 6.00 ja lauantai-iltana klo 24.00 – 

6.00 välisenä aikana. 

3 § 

Toivonniemen yhteiskeittiöissä on jokaisen noudatettava ehdotonta siisteyttä. Jokainen 

omalta osaltaan vastaa keittiön yleissiivouksesta. Jääkaappiin ei saa jättää vanhentuneita 

ja pilaantuneita tuotteita. 

4 § 

Kiinteät jätteet on vietävä pysäköintipaikalla oleviin jätesäiliöihin huomioiden 

asianmukainen kierrätys. 

        

         5 § 

Saunan edustalla oleva laituri on kaikkien uimarien käytössä myös saunomisen aikana. 

Kalastus ja häiritsevä oleskelu laiturilla on saunomisen aikana kielletty.  

6 § 

Kesäkodissa olevat tavarat ovat jäsenten käytettävissä. Käytön jälkeen ne on palautettava 

puhtaina ja täydessä kunnossa niille varatuille paikoille. Joka huolimattomuudellaan 

turmelee kesäkodin omaisuutta, on korvausvelvollinen. 

7 § 

Käytä alkoholia kohtuudella. Humalaisena esiintyminen ja häiriön aiheuttaminen on 

ehdottomasti kiellettyä. Yhtä lailla on kielletty myös selvin päin aiheutettu häiriö. 

Tupakointi on sallittua ainoastaan siihen erikseen osoitetulla tupakointipaikalla. 

8 § 

Venepaikat numeroidaan, ja emännällä/isännällä on luettelo paikkojen haltijoista. 

Kesäaikana veneiden säilytys rannalla on kiellettyä.  

9 § 

Henkilöt, jotka rikkovat Toivonniemen järjestyssääntöjä, aiheuttavat häiriötä tai 

vaikeuttavat muiden ihmisten viihtymistä, poistetaan kesäkodin alueelta 

emännän/isännän toimesta. Tarvittaessa päätös alistetaan yhdistyksen hallitukselle, joka 

määrittelee oleskelukiellon pituuden. 

 


