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Tiaisen kiinteistön säännöt ja vuokraajan velvollisuudet

Tiaisen tilan pääasiallinen tarkoitus on Inarin kunnan tai kuntakonsernin palveluksessa olevien
viranhaltijoiden ja työntekijöiden vapaa-ajan lomanvieton edistäminen siten, että kunta ja kuntakonsernit
työnantajina tarjoavat tilan henkilökuntansa käytettäväksi 25 €/ vrk korvausta vastaan.
Henkilökuntaan kuuluvaksi luetaan palveluksessa olevan perhe ja mahdollisesti mukana olevat vieraat.
Varata voi vain omaan käyttöön. Varausta ja vuoroa ei voi siirtää toiselle henkilölle.
Tilan muusta käytöstä päättää kunnanhallitus.
Periaatteena on, että käytöstä on vastuussa kunnalle tilan käyttöönsä varannut viranhaltija tai työntekijä,
joka vastaa mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta.
Varauksen voi yhtämittaisesti sama henkilö tehdä ja käyttää enintään yhden viikon ajan.
Sesonkiaikoina toukokuusta elokuulle pisin mahdollinen varausaika on viisi vuorokautta.
Varauksen voi tehdä yksi varaus kerrallaan.
Käyttöoikeus ei sisällä kalastusoikeutta, vaan tarvittavat luvat on hankittava vesialueen omistajalta tai
haltijalta.
Tilan varauskirjaa hoitaa Inarin kunnan monipalvelupiste p. 040 188 7111, joka myös huolehtii maksujen
perinnästä. Varaus maksetaan ennakkoon avainta haettaessa.
1.12. alkaen on mahdollista tehdä varauksia ajalle 1.4.-30.9.
1.6.alkaen on mahdollista tehdä varauksia ajalle 1.10.-31.3.
Vuorokausi vaihtuu klo 16.00.
Varausten peruutukset on tehtävä kolme päivää ennen varattua aikaa välttyäkseen
varausmaksuilta.

Tilat ja pihapiiri on siistittävä luovutuskuntoon poistuttaessa.
Ruoka- tai muihinkaan kaappeihin ei saa jättää mitään ruokatavaroita, muihinkaan tiloihin ei saa
jättää mitään ylimääräistä tavaraa. Periaatteena on, että sen mitä tuot tullessasi, sen mennessäsi
myös viet pois.
Löytötavarat toimitetaan avainta luovuttaessa.
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Jokainen huolehtii myös ympäristöstä ja palauttaa käyttämänsä esineet, tarvikkeet ja
harrastusvälineet takaisin paikalleen.
Jos siisteyden noudattaminen on laiminlyöty, käyttäjältä peritään erillinen siivousmaksu
ulkopuolisen siivouslaskun mukaan.
Vioista, särkymisistä ja korjattavista kohteista on ilmoitettava avaimen palautuksen yhteydessä.
Tahallisesti aiheutetuista vahingoista peritään korvaus.
Käyttäjä huolehtii, että Tiaisen mökin, varastojen ja saunojen ovet suljetaan ja lukitaan poistuttaessa.

TIAINEN
Tiainen sijaitsee Inarijärven rannalla Nellimin erämaassa Tiaisniemen mantereen puoleisessa
niemekkeessä. Luonnonkauniilla ja rauhallisella vanhalla asutuskentällä on vanha asuinrakennus ja
ulkosauna. Vuodesta 1979 paikka on kunnanhallituksen päätöksellä ollut ensisijaisesti Inarin kunnan
henkilöstön käytössä muodollista korvausta vastaan. Kentällä sijaitsee wc, varasto sekä liiteri, jossa on
polttopuita. Lisäksi vanha saunarakennus joka ei ole enää käytössä.
Mökissä ja saunassa on tehty peruskorjausta vuosina 2008-2009. Tie perille saakka Tiaiseen sekä
venelaituri toteutettiin myös tuolloin. Rannassa on vene ja airot löytyvät varastosta. Veneen avain on
kämpän avainnipussa, jonka lunastat lähtiessäsi.

Hlö/pinta-ala:
Varustus:

8+1 hlö/n. 36 m², sisätilat.
Takka tuvassa ja makuuhuoneessa, nestekaasuliesi, kaasuvalot, saunalla
sähkövalot. Juomavesi järvestä, 3 kerrossänkyä kamarissa + leveä sänky ja
”avattava” sänky tuvan puolella.
Mökissä on astioita. Mökin varusteluun kulutustavaroiden osalta kuuluvat
roskapussit, wc- ja talouspaperi, tiskiaine, huussin kuivike, pefletit saunaan,
tulitikut ja kynttilät. Muun tarvittavan käyttäjät huolehtivat itse mukaan.

Saavutettavuus:

Nellimistä autolla. Kessin tietä n. 6 km ja kääntyminen vasemmalle
metsäautotielle, jota pitkin n.10 km. Tien alku on merkitty kyltillä
”TIAISNIEMI”. Kesäisin Tiaiseen pääsee veneellä. Talvisin moottorikelkkaajoura kulkee Tiaisen lähellä (vieressä n. 700 m.) järven jäällä. Nellimistä
matkaa talvisin reilu 10 km kelkkauraa pitkin.
Kartan voi pyytää mukaan avaimen lunastuksen yhteydessä
monipalvelupisteestä kunnantalolta.
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Pargojuávhu virkosmittem- já luámusaje Cissááš
Aanaarjäävri riddoost Njellim meccikuávlust lii Cissáánjaargâ tupe, mon Aanaar kieldâ finnij jieijâs omâstusân ive
1975. Puáris aassâmkiedi tupe kuulâi tađe ovdil kyelipivdee Heino Olavi Sarren. Ive 1979 rääjist tupe lii lamaš
kieldâstiivrâ miärádâssáin vuosâsajasávt Aanaar kieldâ pargojuávhu kiävtust formaallâš sajanmáávsu vuástá.
Kiedist lii meiddei wc, liiter, äitti já sävni, mii lii 2009 tivodum. Tuve vijđodâh lii 36 krdm² já uáđđimsajeh kávnojeh
oovce ulmui. Cisáánjaargân piäsá keessiv jo-uv vääzin tâi kárbáin. Tälviv moottorkiälkkámaađij jotá jieŋâ mield
Cissáá alda (s. 700 m.). Njellimist Ciccáánjaargân šadda moottorkiälkkámaađij mield pajeláhháá 10 km. Čohčuv
2009 valmâštui meiddei kieldâ huksiittem maađijohtâvuotâ šiljo räi.

Bargoveaga virkkosmahttin- ja luopmobáiki Tiainen
Anárjávrri gáttis, Njellima meahcceguovllus, lea Anára gieldda j. 1975 dan oamastussii sirdásan Tiaisniemi gámpá.
Visti, mii lea boares ássangiettis, gulai ovdal dán guollebivdi Heino Olavi Sarrei. Jagi 1979 rájes báiki leamašan
gielddaráđđehusa mearrádusain ovdasajis Anára gieldda bargoveaga geavahusas smávva buhtadusa vuostá.
Giettis lea maiddái wc, liiter, áiti ja 2009 divvojuvvon sávdni. Gámppá viidodat lea 36 krsm² ja oađđensadji gávdno
ovcci olbmui. Tiaisii beassá geassit jogo vácci dahje fatnasiin. Dálvit mohtorgielkámáđi manná Tiainen - báikki
guora (s. 700 m.) jávrri mielde. Njellimis Tiaisii boahtá mátki dálvit gielkámáđi mielde ráhpadis 10 km. Čakčat 2009
válmmaštuvai maiddái gieldda ráhkadan geaidnooktavuohta šilju rádjai.

Personkåå´dd virksmõõttâm- da luõvâsvuõttpäi´ǩǩ Tiainen
Aanarjäu´rr reeddast Njeä´llem põõstaijânnmest lij Aanar kåå´dd ee´jjest 1975 vuä´mstumu´šše vuåǯǯum
Tiaisniemi ǩeâmpp. Vuä´mm ǩee´ddest åårrai jälstempõrtt kuuli ouddâl kue´llšii´lli Heino Olavi Sarre ho´zjenna.
Ee´jjest 1979 päi´ǩǩ lij kåå´ddvaaldšem tu´mmstõõǥǥin leämmaž vuõss’sââ´jest Aanar kåå´dd personkåå´dd
âânnmõõžžâst ko´rvvõõzz vuâstta.
Ǩee´ddest lij wc,muõrräitt, äitt da vuä´mm, 2009 tivvum säu´nn. Ǩeâmp šorrõs lij 36 krsm² da vue´đđemsââ´jj
käunnai ååu´c personna. Tiainen-nõmmsa päikka peäss ǩeässa vää´ʒʒee´l le´be võnnsin. Tälvva motorǩeâlkkǩeäinn
mâânn ââld Tiainen- nõmmsa pääi´ǩ (n. 700 m.) jääu´r jiõŋâst. Tälvva Njeä´llmest Tiainen-nõmmsa päikka šâdd
mä´tǩǩ ǩeâlkkǩeäin mie´ldd nåkam10 ǩm. Čõhčča 2009 valmštõõvi še kåå´dd tuejjâ´ttem čuâǥǥas ǩe´ddpirrõõzz
räjja. Ââ´nnemšeâttmõõžž da vuåkrjeei õõlǥtemvuõđ.

Henkilöstön virkistys-ja lomapaikka Tiainen
Inarijärven rannalla Nellimin erämaassa sijaitsee Tiaisniemen kämppä, jonka Inarin kunta on saanut
omistukseensa vuonna 1975. Vanhan asuinkentän tupa kuului aiemmin kalastaja Heino Olavi Sarrelle. Vuodesta
1979 paikka on kunnanhallituksen päätöksellä ollut ensisijaisesti Inarin kunnan henkilöstön käytössä muodollista
korvausta vastaan.
Kentällä sijaitsee wc, varasto, liiteri sekä vuonna 2009 korjattu sauna. Kämppä on 36 m² ja nukkumasijoja on
yhdeksälle henkilölle. Tiaiseen pääsee kesällä veneellä tai kävellen. Talvisin moottorikelkka-ajoura kulkee Tiaisen
lähellä (vieressä n. 700 m.) järven jäällä. Nellimistä matkaa talvisin reilu 10 km kelkkauraa pitkin. Syksyllä 2009
valmistui myös kunnan toteuttamana tieyhteys Tiaisen pihaan saakka.
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