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SAAPUMINEN

Tapahtuma-alueelle saavutaan omalla autolla, 
tapahtuman järjestäjän bussikyydillä Nurmi-
järveltä tai muulla sopivalla tavalla. Omalla 
autolla saapuessa auto jätetään n. 300 metrin 
päähän tapahtumapaikasta. Parkkipaikalta saa 
kyydin traktorin lavalla, jonne pitää pystyä 
kiipeämään. Toimintakyvyn niin vaatiessa voi-
daan saapua tapahtumapaikalle perille asti 
omalla autolla. Alueella muutamia esteettömiä 
parkkipaikkoja, mutta suosittelemme siirtämään 
auton 300 metrin päässä sijaitsevalle parkki-
paikalle, mikäli mahdollista.

AVUSTAJAT

Tapahtumapaikalla on yleisavustajia, jotka avus-
tavat saapujia löytämään oman majoitteensa 
ja auttavat välineiden kanssa. Yleisavustajat 
ovat käytettävissä koko tapahtuman ajan, mutta 
tarvitessasi jatkuvaa henkilökohtaista avustusta, 
sinun tulee ottaa tapahtumaan oma henkilö-
kohtainen avustaja.

Metsähotelli Kiljavan tapahtuma-     
alueen esteettömyys  



ALUEEN YLEISKUVAUS

Alueelle saavutaan jyrkkää mäkeä soratietä 
pitkin, mutta tapahtuman aikana mäkeä ei ole 
välttämätöntä kulkea. Pääasiallinen tapahtuma-
alue on n. 100 m x 100 m. Tämän alueen sisälle 
mahtuvat esteettömät majoitteet, vessat, sau-
nat, nuotiopaikat ja ruokala kioskeineen. Alue 
on pääosin tiivistä soramaata, mutta paikoin voi 
olla juurakkoista tai pehmeitä kohtia. Ranta-
alue on paikoin erityisen pehmeää hiekkaa.
Alueelta löytyy korkeuseroja, mutta jyrkimmät 
kohdat pystyy kiertämään. Yläesteitä on syytä 
varoa metsässä. Rantasaunan katto muodostaa 
yläesteen, joka tullaan merkitsemään.

ALUEEN SANITEETTI- JA WC-TILAT

Esteettömälle majoitusalueelle on varattu kaksi 
siirrettävää esteetöntä wc:tä ja välittömässä 

läheisyydessä on käytössä myös esteetön vesi-
vessa mukavuuksineen. Lisäksi huoltoraken-
nuksessa on hoitotila, jossa on mahdollistettu 
esimerkiksi makuuasento päivittäisten toimin-
tojen helpottamiseksi. Rantasauna ei ole estee-
tön, mutta rannassa toimii erillinen esteetön 
telttasauna.

KOIRAT

Alueelle saavat tulla hyvin käyttäytyvät koirat.
Avustaja- ja opaskoirat pidettävä mielellään 
mahdollisuuksien mukaan kytkettynä mikäli 
työnkuva sen sallii. Koiria olisi hyvä ulkoiluttaa 
varsinaisen tapahtuma- ja majoitusalueen ulko-
puolella.



KAHDEN HENGEN TENTSILE PUU-
MAJOITTEET:

Tentsile-majoitteet ovat kolmen puun varaan 
viritettäviä riippumajoitteita. Majoitteet viri-
tetään n. 50-70 cm korkeuteen, jotta siirtymi-
set esimerkiksi pyörätuolista olisivat mahdolli-
simman helppoja. Majoite sisältää myös hyttys-
verkon ja sadesuojan. Tentsile-majoitteessa ei 
ole tilaa pyörätuolille, joten huomioithan itse
mahdollisen tuolin suojaamisen säältä.

YHDEN HENGEN RIIPPUMATOT:

Riippumatto retkeilymajoitteena ripustetaan 
kahden puun väliin sopivalle istumakorkeudelle. 
Majoitteissa mukana erilliset hyttysverkot, 
alushuovat ja sadesuojat. Riippumattojen oma-
toimiseen käyttöön on suositeltavaa pystyä
siirtyessä varaamaan kuormaa jaloille. Avustet-
tuna tämä ei ole välttämätöntä.

ESTEETTÖMÄT MAJOITTEET

Esteettömät majoitteet sijoitetaan metsäho-
tellin esteettömälle alueelle, joka sijaitsee 
keskeisellä paikalla lyhyen matkan päässä es-
teettömistä wc- ja hoitotiloista sekä ruokalasta 
ja tapahtuma-alueista.

PYÖRÄTUOLIESTEETTÖMÄT NAIGER- 
TELTAT:

• Korkeus 190 cm
• Kulkuaukon leveys minimissään 108 cm
• Linkki teltan kuviin Scandinavian Outdoorin 

sivuilla
• Teltoissa 1 kpl retkisänkyjä, sänkyjen mitat n. :
 - korkeus 42cm
 - leveys 65 cm
 - pituus 190 cm
• Retkisänkyyn suositellaan käytettäväksi                                                

lisäksi retkipatjaa. Retkipatja ei sisälly      
majoitteeseen.

• Telttoihin pääsee vapaasti kelaamaan sisälle. 
Telttoihin on mahdollista majoittaa yksi 
henkilö pyörätuoliesteettömästi ja kaksi 
henkilöä retkipatjoille.

https://scandinavianoutdoor.fi/savotta/varusteet/teltat/perhe-ja-leiriteltat/naiger/?gclid=CjwKCAjw14uVBhBEEiwAaufYx3CbPb7g_l7Y462LOCG-ZLcHd1HqdGMMHvemqDfFKKN6y6Cb3drethoC0J4QAvD_BwE
https://scandinavianoutdoor.fi/savotta/varusteet/teltat/perhe-ja-leiriteltat/naiger/?gclid=CjwKCAjw14uVBhBEEiwAaufYx3CbPb7g_l7Y462LOCG-ZLcHd1HqdGMMHvemqDfFKKN6y6Cb3drethoC0J4QAvD_BwE

