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Yleiset vuokrausehdot  
 

Koskien VTDI:n lomahuoneistoja  
Ylläskieppi, Äkäslompolossa,  
Huttukero 6, Pyhällä ja  
Matildan Lokki A7, Mathildendalissa Meri-Teijossa 

 
• Jokainen VTDI:n jäsenen voi vuokrata huoneistoja omaan lomakäyttöönsä.  
• Jäsenyyden VTDI:hin täytyy olla voimassa vuokrausajankohtana.  
• Jäsen voi saada ensisijaisen vuokraoikeuden huoneistoihin enintään yhdeksi viikoksi / kausi 

/kohde.  
• Jos jäsen on saanut vuokrausoikeuden, seuraavana vuonna hän ei voi saada ensisijaisena 

vuokralaisena vuokraoikeutta samaksi viikoksi samaan kohteeseen.  
• Jos kausille jää tyhjiä viikkoja, voi hän kuitenkin saada vuokraoikeuden näille viikoille. 
• Tiedot varattavista tyhjistä viikoista hakujen välillä saa varausten hoitajalta  
• Vuokraoikeutta ei ole lupa siirtää yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille 
 

Huoneistojen vuokrausoikeudet haku suoritetaan kausittain kaksi kertaa vuodessa;  

kausi 1. marraskuu - huhtikuu edellisen vuoden syys-lokakuussa ja  

kausi 2. toukokuu - lokakuu  kuluvan vuoden maalis-huhtikuussa.    

Jäsenille lähetetään sähköposti, jossa on linkki kauden hakukaavakkeeseen. Hakukaavakkeessa 
jäsen ilmoittaa kohteittain (Äkäslompolo/Pyhä/Meri-Teijo) kaikki ne viikot, jolloin on halukas 
vuokraamaan huoneiston. Jos samalle viikolle ilmoittautuu useampi vuokralainen, huoneiston 
vuokraus suoritetaan arvontaperiaatteella. Arvonta aloitetaan suosituimmasta viikosta (eniten 
ensisijaisia toiveita). 

Arvonnan jälkeen vuokraoikeuden saaneelle jäsenelle lähetetään lasku, joka tulee maksaa eräpäi-
vään mennessä. Huoneiston vuokraus vahvistetaan sähköpostivastauksella sekä maksamalla 
vuokra laskussa ilmoitetulle tilille. Jos vuokraa ei ole maksettu ilmoitettuun eräpäivään mennessä, 
VTDI katsoo henkilön luopuneen huoneiston vuokrauksesta. Tällaisessa tapauksessa huoneiston 
vuokraus tarjotaan muille ko. viikkoa halunneille arvonnassa ilman viikkoa jääneille. 

Jos henkilö on maksanut ja siten vahvistanut huoneiston vuokrauksen, mutta jostain syystä joutuu-
kin peruuttamaan menonsa, on hänen ilmoitettava peruutuksesta varausten hoitajalle 
mahdollisimman hyvissä ajoin. Jos peruutus suoritetaan viimeistään 4 viikkoa ennen 
vuokrausajankohtaa, palauttaa VTDI vuokran vähennettynä 33 €:lla. Jos peruutus suoritetaan alle 
4 viikkoa ennen vuokrausajankohtaa eikä uutta vuokralaista löydetä, ei VTDI palauta maksettua 
vuokraa.  

Peruutuksen sattuessa huoneiston vuokraus tarjotaan ensisijaisesti sellaiselle jäsenelle, joka on 
halunnut ko. viikkoa, mutta jäänyt arvonnassa ilman viikkoa. Jos peruutustapauksessa huoneisto 
saadaan edelleen vuokrattua, palauttaa yhdistys peruuttaneelle henkilölle vuokran vähennettynä 
33 €:lla vasta sen jälkeen kunnes uusi vuokralainen on maksanut vuokran. 

Saatua vuokraoikeutta ei ole lupa siirtää yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille.  

Ne ajankohdat, jotka jäävät VTDI:n jäsenarvonnasta yli, ovat VTDI:n paikallisen ammatti-liiton 
VTT-Akavan jäsenjärjestöjen jäsenten sekä VTDI:n keskusliiton TEKin luottamushenkilöiden 
vuokrattavissa mökkisihteeriltä. Em. jäsenjärjestöjen henkilöjäseniin pätee jäsenyysehtojen 
suhteen sama jäsenyyden voimassa olon ehto kuin VTDI:n jäseniin.  
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Huoneistojen hinnoitteluperusteena on viikko. Maksu on sama henkilömäärästä ja vuorokausista 
riippumatta. Meri-Teijossa vuokrataan vapaiksi jääneitä viikkoja myös arki- tai viikonloppujaksoina. 
Liinavaatteista, huoneiston normaalista ylläpidosta ja siisteydestä vastaa viikon aikana lomailija.  

Meri-Teijossa huoneiston loppusiivouksesta lomailija huolehtia itse; sen voi tilata myös erikseen 
Teijon Kiinteistöhuollolta. Ylläskiepissä ja Huttukerossa loppusiivous kuuluu hintaan. 
 
Lemmikkieläimet ovat sallittuja VTDIn lomahuoneistoissa. Muista kuitenkin seuraavia 
lomavieraita. Sohvat ja matot tulee itse imuroida karvattomiksi. Jos siivooja katsoo aiheelliseksi 
tehdä ns. lemmikkieläinsiivouksen, tulee sen lisälasku lomailijan maksettavaksi. 
 
Hintaluokkia on kaksi, sesonki- ja normaalihinta. Sesonkiajat vaihtelevat kohteittain. 
 
VTDI:n lomahuoneistot ovat VTDI:n omaisuutta ja niiden käyttöperiaatteet muistuttavat 
pikemminkin kimppakämppää kuin kaupallista lomahuoneistovuokrausta. Lomahuoneistoissa on 
erityisvarusteita, kuten pölkupyörät, perämoottrivene ja potkukelkka, joiden kunnossapito on 
pitkälle lomailijoiden varassa. Palaneet lamput saa vaihtaa, löystyneet ruuvit kiristää. 
Lomahuoneistojen käytön mottona on ”Ole kuin kotonasi, huolehdi huoneistosta kuin omastasi.” 
Eli seuraava tulija saa huoneiston käyttöönsä ainakin yhtä hyvin varustettuna kuin sinäkin. 
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Ylläskieppi, Äkäslompolo  (loppusiivous kuuluu hintaan) 
Sesonki: hiihtolomakausi – huhtikuun puoliväli 
 
VTDI:n jäsenille 
 

Sesonkihinta 510 Euroa  
Normaalihinta 360 Euroa 
 

VTT-Akavan jäsenille ja TEKin luottamusmiehille 
 

Sesonkihinta 610 Euroa 
Normaalihinta 430 Euroa 
 

Muille akavalaisille 
 

Sesonkihinta 730 Euroa 
Normaalihinta 550 Euroa 

 
Huttukero Pyhätunturi  (loppusiivous kuuluu hintaan) 
Sesonki: hiihtolomakausi – huhtikuun puoliväli 
 
VTDI:n jäsenille 
 

Sesonkihinta 390 Euroa 
Normaalihinta 200 Euroa 
 

VTT-Akavan jäsenille ja TEKin luottamusmiehille 
 

Sesonkihinta 470 Euroa 
Normaalihinta 240 Euroa 
 

Muille akavalaisille 
 

Sesonkihinta 570 Euroa 
Normaalihinta 300 Euroa 
 

 
Mathildedal, MeriTeijo (loppusiivous ei kuulu hintaan) 
Sesonki: Juhannus – elokuun loppu 
 
VTDI:n jäsenille 
 

Sesonkihinta 350 € 
Normaalihinta 200 € 

VTT-Akavan jäsenille ja TEKin luottamusmiehille 
 

Sesonkihinta 420 € 
Normaalihinta 250 € 

Muille akavalaisille 
 

Sesonkihinta 510 € 
Normaalihinta 300 € 
 

Vapaita viikonloppuja (pe–ma) ja arkijaksoja (ma-pe) Meri-Teijossa hintaan: 
 
VTDI:n jäsenille: 
 

Sesonkihinta 200 € 
Normaalihinta 100 € 

VTT-Akavan jäsenille ja TEK:n luottamusmiehille: 
 

Sesonkihinta 240 € 
Normaalihinta 150 € 

Muille akavalaisille: 
 

Sesonkihinta 280 € 
Normaalihinta 160 € 

 

Seuraa erikoistarjouksia VTDI:n nettisivuilta http://www.vtdi.fi/fi/vtdi/vtdin-lomahuoneistot/

http://www.vtdi.fi/fi/vtdi/vtdin-lomahuoneistot/
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Mathildedal, Meri-Teijo 
 
VTDI:n loma-huoneisto AsOy Matildan Lokki A 7, Mathildedal, Meri-Teijo. 
 
Alueella on runsaasti erilaisia mahdollisuuksia viettää lomaa, niin kesällä kuin talvellakin.  Meri-
Teijon ja Teijon seudun palveluista (golfista, laskette-luun ja retkeilyyn) löydät tietoja mm. 
osoitteista www.teijo.fi, www.meriteijo.fi , www.luontoon.fi , sieltä retkikohteet, retkeilyalueet 
ja Teijo. Golfkausi on Meri-Teijossa Suomen pisimpiä.  
 
Turun uutta moottoritietä Salon kautta etäisyys Helsingistä on 143 km ja ajoaika noin  1h 45min.  
Alueelle pääsee myös julkisilla kulkuneuvoilla. 
 
Huoneisto (yht. 55 m2 ) on peruskunnostettu talvella 2018-19. Olohuoneen yhteydessä on nyt 
runsaasti varusteltu keittiö, jossa mm. iso jääkaappi-pakastin, iso induktiotaso, erillinen uuni ja 
astianpesukone. Olohuoneessa on myös ilmalämpöpumppu, jolla huoneisto viilenee kesällä ja 
lämpenee talvella. Kahdessa makuuhuoneessa toisessa on parivuode ja toisessa kaksi erillistä 
sänkyä. Lisäksi olohuoneessa on vuodesohva ja vielä lisäksi käytettävissä on kaksi 
”heteka”lisäsänkyä.  Saunan pesuhuoneessa on 6 kg pyykinpesukone.  
 
Huoneisto on täydellisesti kalustettu ja hyvin varusteltu perheen lomailua ajatellen 4 - 6 hengelle. 
Siellä on esim. TV (40” Samsung SMART TV, Blue Ray soitin, VHS nauhuri ja siihen laaja valikoima 
lasten videofilmejä), matkaradio/CD/kasetti soitin sekä 10MB/s LAN/WLAN. Perheen pienemmälle 
löytyy lisäksi matkasänky ja syöttötuoli. 
 
Aikuisten nukkumapaikkoja ja petivaatteita on kuudelle henkilölle; isomman makuuhuoneen 
parivuoteeseen myös leveä täkki. Alla olevassa kuvassa merkityn lisäksi on kaksi hetekaa patjalla. 
Liinavaatteet jokainen lomailija tuo mukanaan. Huoneiston normaalista ylläpidosta ja siisteydestä 
vastaa lomailija. Samoin loppusiivouksesta tulee lomalaisen huolehtia itse.  
 
Terassipiha antaa mahdollisuuden vilvoitteluun ja meren ihailuun, sillä huoneisto on aivan meren 
rannalla. Patiolla on puutarhakalusteet ja kaasugrilli. Lisäksi käytössäsi on kaksi polkupyörää esim. 
ostosretkiä varten sekä soutuvene ja siihen pieni perämoottori. Kalastusverkkokin löytyy; 
huolehdithan että kalastusmerkki on voimassa (saa vastaanotosta). 
 
Huoneiston hinnoitteluperusteena on viikko, joka alkaa perjantaista klo 17.00 ja päättyy 
perjantaina klo 13.00.  Viikonloppu alkaa perjantaina klo 17.00 ja päättyy maanantaina klo 13.00. 

Sesonkiaika:    juhannus – elokuun loppu  

  

http://www.teijo.fi/
http://www.meriteijo.fi/
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/retkeilyalueet/teijo/kartatjakulkuyhteydet/Sivut/Default.aspx
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Pyhätunturi, Pelkosenniemi 
 
VTDI:n loma-huoneisto Huttukero 6:ssa (os. Huttu-Ukko 11) on aivan Pyhän keskustassa. 
Kansallispuisto vain muutaman sadan metrin päässä ja alueen palvelut ikkunasi alla. Kohteeseen 
pääset myös helposti julkisilla kulkuneuvoilla (ohjeet Pyhän nettisivuilta).  
 
Pyhä on tunnettu palveluistaan niin talvella kuin kesällä. Tutustu palveluihin Pyhän sivuilla 
(http://www.pyha.fi). Lisäksi Pyhä-Luoston kansallispuisto tarjoaa upean ympäristön retkeilyyn 
(http://www.luontoon.fi  sieltä retkikohteet, kansallispuistot ja edelleen Pyhä-Luosto).  
 
Kelohuoneisto sisältää vasta kunnostetun tupakeittiön, pienen makuuhuoneen, jossa parivuode, 
makuuparven (4 patjaa) ja saunan (34 +12 m2). Tuvan sohvan saa leveäksi vuoteeksi. Petivaatteita 
on kuudelle henkilölle. Huoneisto on kalustettu ja hyvin varusteltu lomailua varten isollekin 
perheelle tai porukalle. Mökillä on astianpesukone, mikroaaltouuni, televisio, video ja radio. 
Liinavaatteet jokainen lomailija tuo mukanaan tai vuokraa ne Pyhähippusta. Huoneiston 
normaalista ylläpidosta ja siisteydestä vastaa viikon aikana lomailija. 
 
Huoneiston loppusiivous kuuluu hintaan. 
 
Huoneiston hinnoitteluperusteena on viikko, joka alkaa lauantaina klo 15.00 ja päättyy lauantaina 
klo 11.00.   
 
Sesonkiaika:  hiihtoloma kausi – huhtikuun puoliväli. 
 

 
 

http://www.pyha.fi/
http://www.luontoon.fi/
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Äkäslompolo, Kolari 
 
VTDI:n loma-huoneisto Ylläskieppi on Röhkömukan alueella. Bussipysäkille ja polkureiteille matkaa on 
parisataa metriä. Jounin kaupalle on matkaa 1 800 m, Äkäshotellille 1 400 m. Bussit Kolarin junalta ja 
Kittilän lentokentältä tuovat Röhkömukan tienhaaraan sekä Destination Laplandin avainpalvelulle.  
 
Ylläs on tunnettu monipuolisista palveluistaan niin talvella kuin kesällä. Tutustu palveluihin Ylläksen 
sivuilla (http://www.yllas.fi/). Lisäksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistopuisto tarjoaa upean 
ympäristön retkeilyyn ( http://www.luontoon.fi/yllastunturinluontokeskus  ). Laaja polkuverkosto 
laavuineen ja majoineen sekä avotunturit tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet päiväretkille. Kylän 
keskustassa on runsas valikoima kauppoja ja ravintoloita; myös Alko ja apteekki.  
 
Tilava huoneisto sisältää tupakeittiön, makuuhuoneen (parivuode), makuuparven, jossa 4 vuodetta 
ja sauna pukuhuoneineen (59 +15 m2). Erillinen WC sekä eteisen yhteydessä kodinhoitosoppi, jossa 
pesukone ja kuivauskaappi. Huoneisto on kalustettu ja hyvin varusteltu lomailua varten 6 hengelle. 
Tarvittaessa lisävuodekapasiteettia tarjoaa vuodesohva. Huoneistossa on astianpesukone, 
mikroaaltouuni, moderni digitelevisio, blue-ray-soitin ja radio. Liinavaatteet jokainen lomailija tuo 
mukanaan tai vuokraa avaintoimistolta. Liikkumista talvella helpottaa VTDI:n potkukelkka ja pulkka 
ja kesällä kaksi vaihdepyörää. Samanlaisiin naapurihuoneistoihin voi tutustua netissä. 
 
Huoneiston normaalista ylläpidosta ja siisteydestä vastaa viikon aikana lomailija. 
Huoneiston loppusiivous kuuluu hintaan. 
 
Huoneiston hinnoitteluperusteena on viikko, joka alkaa lauantaina klo 18.00 ja päättyy lauantaina 
klo 10.00.   

Sesonkiaika:   hiihtolomakausi – huhtikuun puoliväli. 
 

 
 

http://www.yllas.fi/
http://www.luontoon.fi/yllastunturinluontokeskus
https://shop.destinationlapland.com/cottageDetail/1362
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Kesän 2021 viikkojen HAKU  
toukokuu – lokakuu  viikot 19  -  43/2021  
 
Kesäkauden 2021 varauksessa ovat viikot 19-43, mikä tarkoittaa : 
• Matildanlokissa  pe 7.5.2021 - pe 22.10.2021 alkavia viikkoja 
• Äkäslompolossa  la 8.5.2021 - la 23.10.2021 alkavia viikkoja.  
• Pyhällä la 17.7.2021 - la 23.10.2021 alkavia viikkoja (HUOM: kämppä 

alkukesän remontissa) 
 
Hakukaavakkeen linkki on lähetetty jäsenille jäsenrekisterin mukaiseen sähköpostiin. 
 
Lomakohteiden käyttöperiaatteet ja hintatiedot on luettavissa  
http://www.vtdi.fi/fi/vtdi/jasenedut/vtdin-lomahuoneistot/ 
 
Matildanlokissa on sesonkihinta viikot 26 – 35.  
Pyhällä ja Äkäslompolossa koko kesäkausi on normaalihintaista. 
 
 
Arvonnan jälkeen vapaiksi jääneitä viikkoja voi tiedustella mökkisihteeriltä 
 
Sanna-Maria Ojanen 
sanna-maria.ojanen@avitas.fi 
Kiireellisiissä asioissa 040-7456103 
 
Yleistiedustelut VTDI:n mökkien käytöstä ja varustuksesta iiro.auterinen@vtt.fi 
(Matildanlokki ja Ylläskieppi) ja Sini Metsä-Kortelainen (sini.metsa-kortelainen@vtt.fi ) 
(Huttukero). 
 
 
Arvonnan jälkeen vapaiksi jääneiden viikkojen tilannetta ja tarjouksia kannattaa seurata VTDI:n 
mökkisivulta 

http://www.vtdi.fi/fi/vtdi/jasenedut/vtdin-lomahuoneistot/ 
 
 
 
 
Ovatko osoitetietosi kunnossa? Entä muut jäsenyystietosi? 
Puutteiden ja muutosten ilmaantuessa päivitä yhteystietosi:  
https://www.tek.fi/fi/omat-jasentietosi 
 
Muissa jäsenasioissa auttaa VTDI:n jäsenasioiden hoitaja  
Sini Metsä-Kortelainen (Sini.Metsa-Kortelainen@vtt.fi ) 
VTT  KT3, PL 1000, 02044 VTT 

http://www.vtdi.fi  

http://www.vtdi.fi/fi/vtdi/jasenedut/vtdin-lomahuoneistot/
mailto:sanna-maria.ojanen@avitas.fi
mailto:iiro.auterinen@vtt.fi
mailto:sini.metsa-kortelainen@vtt.fi
http://www.vtdi.fi/fi/vtdi/jasenedut/vtdin-lomahuoneistot/
https://www.tek.fi/fi/omat-jasentietosi
mailto:Sini.Metsa-Kortelainen@vtt.fi
http://www.vtdi.fi/
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