Juugakoja kodukord ja soovitused lühiajalistele üürnikele.
Siin ei ole valve alt maha võtmise õpetust, mida vajate, kui
tulete ruumi teisel või kolmandal üürimispäeval ja omanikku
pole kohal, või olete ruumis pärast kella 23.00:
Maja ja ruumi leidmiseks vaadake lehte http://www.juugakoda.ee/kontakt/kuidastulla-juugakotta/ Ja saatke see ka oma klientidele, sest eksimise oht on suur.
Võtme saab otse Reet Karrolt või mõnelt tema pereliikmelt. Reeda (pere) äraolekul
aga tööpäeviti kell 10-18 kauplusest Valete Ökokaubad, mille uks avaneb suure
parkimisplatsi poole. Neile on antud nimekiri neist, kellele võtit antakse.
Sisse saab: - tööpäeviti kell 8.30-16.30 maja igast välisuksest
Tööpäeviti kell 8-18.30 ja L-P kell 9.40-10.10 tagumisest (väikese põiktänava
poolsest) välisuksest. Muul ajal tuleb välisuks võtmega avada või kliendile
seestpoolt lahti teha.
Kella 23.00-st läheb maja valve alla. Kui olete veel seal, minge selleks hetkeks välja ja
võtke pärast ruum uuesti valvest maha. Kui olete unustanud ja alarm läheb tööle,
võtke valve puldist maha ja helistage turvafirmasse (tel 1911).
Võtmed: - poolümar võti välisuksele. Kui see üht välisust ei ava, proovida teist
(seda juhtub harva)
- ASSA võti Juugakoja jaoks – kinni keerata lahkudes. Kui lahkute
lõplikult, pakkige palun võti paberisse ja pange see Juugakoja postkasti
Tähe tänava poolses alumises trepikojas.
WC-d on samal korrusel, kohe klaasustest läbi. Ja korrus allpool, samal kohal.
Koristustarbed ripuvad köögikapi kõrval seinal, on kraanikausi all ja abiruumis.
Lisaks on abiruumis lühike hari ja varrega kühvel. Kui mõni lapp on märjaks tehtud,
tuleks see jätta abiruumi kuivama.
Prügi sorteerime nii, et eraldi märgistatud kastidesse-kottidesse lähevad
paberijäätmed (kuhu ei käi majapidamispaber ja taskurätikud) ning pestud pakendid.
Segajäätmed ja biojäätmed lähevad koos plastmassist prügikasti. Kui oleks vaja
tühjendada, siis väljas, ökopoe ees oleva suure parkimisplatsi nurgas on segajäätmete
ja paberikonteiner. Uued prügikotid on kraanikausi kohal kapis.
Nõudepesu toimub kraanikausil oleva vahendiga ja käsnaga. Pärast pesu jätan nõud
nõrguma restile või teise tuppa kapile jäetud kandikule ja köögirätile. Veekeetja
tühjendan alati.
Hallid kummisussid on universaalsed, annan neid ka klientidele hõlpsamaks WC-s
käimiseks jalga. (Ma ise olen ruumis oma tuhvlitega, kliendid sokkides).
Tekstiilid ja muud asjad. Abiruumi puust nurgakapis on klientidel kasutusel olev
pesu ja minu asjad. Palume mitte kasutada. Köögikapis on uued tekstiilid, sh
köögirätid ja laualinad-linikud, millega võib vahetada mustaks saanuid. Saunalinulinasid palume võimalusel mitte kasutada. Ühiskondlikuks kasutamiseks on väikeses
ruumis suures rullis seisvad helesinised matid, rullkardina taga olevad rohelised

matid ning suures ruumis punutud korvides olevad helesinised pleedid. Lisaks on
uusi, pestud pleede väikese ruumi rullkardina taga.
Nõud on ühiskondlikuks kasutamiseks kraanikausi kohal kapis ja köögikapi suures
sahtlis. Küünlaid ja küünlaaluseid on veel väikese ruumi laiema puhvetkapi klaaside
taga. Sama kapi sahtlis on kirjutusvahendeid jms. Tikke on igas sahtlis.
Päeva lõpul
-

aknad kinni (muidu kutsub valveseade kell 23.00
turvamehed kohale)
kõik elektriseadmed seinast välja
uks lukku
koridoris WC-de tuled kustu
kui see on viimane päev, siis võti Juugakoja postkasti.

Soovin, et Juugakoja kasutamine oleks meeldiv kogemus!
Parimat soovides
Reet
P.S. Toitlustamine. Tööpäeviti kell 10-18 on lahti Valete Ökokaubad. Igal ajal saab
tellida toidu koha peale rakendustest Telli Toit ja Wolt. Mõlemal tuleb teha ennast
kõigepealt kasutajaks ehk luua konto. Woltil on vähem maksmisvõimalusi (ainult
panga kaudu ette) ja väiksem toidukohtade valik. See-eest on see natuke soodsam.
Toitu ette tellides tuleb aadressiks kirjutada Saekoja 36a-tagumine sissepääs, jätta
piisavalt varuaega (tellida 1,5 h-2 tundi ette ja märkida kellaaeg, milleks toitu vaja on)
ja kui kuller helistab, et on kohal, olla valmis teda juhendama, sest harva leiavad nad
kohe õige ukse.

