
Tuomirannan päärakennus on 1980-
luvun alussa valmistunut kodikas 
leiritupa, johon mahtuu n. 30 
henkeä. 

Keittiö on hyvin varusteltu pakaste-
jääkaappeineen, lämminvesivaraa-
jineen, astianpesukonein ja muine 
keittiövarusteineen.

Käytettävissä on inva WC ja puucee.

Pihalla on vanha aitta. Alueella on 
helppo liikkua. Rantapolkua pitkin 
pyörätuolilla pääsee rannan nuotio-
paikallekin.

Lähellä rantaa sijaitsee vanha, 
tunnelmallinen puulämmitteinen 
hirsisauna. Kiuas lämmittää pesu-
vedenkin. 

Tuomirannan ranta avautuu länteen 
kauniiseen järvimaisemaan. Vesillä 
liikkumiseen käytettävinä ovat 
vene, kajakki sekä polkuvene.

Matala ranta soveltuu myös pienille 
lapsille.

Tuomiranta on esteetön ja viihtyisä 
kokous- ja kesänviettopaikka.
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Tuomiranta on ihanteellinen paikka 
erilaisille perhejuhlille: kaste- ja 
rippijuhlille, syntymäpäivien viettoon, 
pienimuotoisiin sukutapaamisiin, 
kokouksiin ja muihin vastaaviin 
tilaisuuksiin. 

Tilaisuuksissa noudatetaan Tuomiran-
nan käyttöohjeita.

Käyttömaksuista päättää vuosittain 
Vanulin hallitus.

50 € kertatilaisuus (max. 5 tuntia),
80 € kertatilaisuus saunan kanssa
100 € vuorokausi (sis. sauna)
200 € viikonloppu pe-su (sis. saunan 
käytön)

Polkuvene 5€ tunti, 
Kajakki 5€ tunti

Pankkitili: FI67 4600 0010 6839 65, 
Säästöpankki
Y-tunnus: 2714755-5

Tutustu Tuomirantaan. Sovi esittelystä 
Tuomirannan isännän Osmo Turkin 
kanssa p. 0440 642704

Tuomirannan tilojen 
varaus ja vuokraus 



Leirituvan omistaa Ylä-Savon Seurakunta-
yhtymä ja se on vuokrattuna Vanuli ry:lle, 
joka vastaa Tuomirannan käytöstä. 
Leirituvassa ja sen alueella noudatetaan 
seuraavia periaatteita:

Tuomirannan käyttäjät vastaavat käyttö-
ajaltaan rakennusten ja alueen kunnossa-
pidosta. Kaikki alueella järjestettävä 
toiminta tapahtuu käyttäjän omalla 
vastuulla.

Ennen käyttövuoroa käyttäjä perehtyy 
isännän kanssa tilojen käyttöön ja täyttää 
lomakkeen, johon merkitään vastuuhenkilö, 
tarpeel l iset  yhteyst iedot ja sovit tu 
käyttömaksu. Tilastointia varten käyttäjä 
jättää tiedon osallistujien määrästä.

Käyttäjä saa käyttöaikaansa varten avain-
koodin, jota ei saa antaa ulkopuolisille. 
Lähtiessä ikkunat suljetaan ja ovet lukitaan.

Tiloihin ei saa tuoda eikä siellä saa käyttää 
alkoholia eikä muita päihdyttäviä aineita. 
Tupakointi on mahdollista vain siihen 
varatussa paikassa. Lemmikkieläimiä ei saa 
tuoda sisätiloihin.

Vesi tupaan ja saunaan tulee vesijohtover-
kostosta. Talviaikaan vesijohto saunaan on 
suljettuna.

Tuvan peruslämpö ympäri vuoden on +8 
astetta. Kun haluat lisää lämpöä, käännä 
tuvan peräseinällä vasemmalla oleva kytkin 
asentoon 1 (käyttölämpö). Lähtiessä käännä 
kytkin asentoon 0 (säilytyslämpö). Patterien 
asetuksiin ei ole syytä koskea.

Mikäli käytön aikana ilmenee puutteita tai 
jotain rikkoutuu, käyttäjä on velvollinen 
ilmoittamaan asiasta.

Jokainen käyttäjä siivoaa omat jälkensä niin 
ulkona kuin sisällä. Roskat toimitetaan tien 
vieressä olevaan säiliöön tai viedään 
mennessä.

Tyhjennä jääkaappi ja pakastin, mutta jätä 
päälle.

Kiinteistön huoltoon liittyvissä asioissa ja 
muissa ongelmatilanteissa ota yhteys
 Tuomirannan isäntään Osmo Turkkiin p. 044 
064 2704 tai Seurakuntayhtymän kiinteistö-
työntekijään Tero Pasaseen p. 044 361 0556.

OHJEITA TUOMIRANNAN 
LEIRITUVAN KÄYTTÄJILLE




