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Toivomme, että viihdytte vieraanamme. 
Lämpimin terveisin, 

Leila Vänttinen 
Toimitusjohtaja 

 
 
 

Aamiainen 
Aamiainen tarjoillaan pääravintolassa, hotellin toisessa 
kerroksessa arkisin klo 6.30–10.00 ja viikonloppuisin 
klo 8.00–10.00. Poikkeus aamiaisjärjestelyssä on 
mahdollista. 
 

Aamu-uinti 
Aamu-uinti on mahdollista arkisin klo 7.00–10.00 ja 
viikonloppuisin klo. 8.00–10.00. Käynti saunojen 
pukuhuoneiden kautta (Sauna A-naiset ja Sauna B-
miehet). Otathan pyyhkeen mukaan huoneesta. 
 

Arvoesineet 
Huoneissa on tallelokero. Hotelli ei vastaa huoneisiin 
jätetyistä arvoesineistä.  
 

Aulabaari 
Aulabaari sijaitsee hotellin sisäänkäynnin vieressä. 
Vastaanotto on iltaisin aulabaarin yhteydessä.  
Ruokalista on tarjolla klo 21 asti. Poikkeukset 
aukioloaikoihin mahdollisia.    
  

Business Center 
Business Center on asiakkaiden käytettävissä 
veloituksetta ympäri vuorokauden.  Business Centerin 
tietokoneessa on Internet-yhteys, yleisimmät toimisto-
ohjelmat, sekä tulostin. 
 

Huoneiden siivous ja luovutus 
Huomioittehan, että suoritamme huoneiden 
välisiivouksen vain pyydettäessä. Lähtevien huoneiden 
siivous aloitetaan klo 9.00 alkaen. Ystävällisesti 
ripustakaa tarvittaessa ’Älä häiritse’ kyltti oveen. 
Huoneiden luovutus on klo 12.00 mennessä. 
Vastaanoton vieressä on säilytystila matkatavaroille. 
 

Internet 
Hotellialueella toimii langaton verkkoyhteys. 
Käyttäjänimi on majvik_guest. Kirjautuessa ei tarvita 
salasanaa. 
 

 
 
 
 
Majvik kokous- ja kongressihotellin yhteystiedot: 
 
Vastaanotto/Vaihde: 9 (huonepuhelin) 

            09 295 511 
 
Sähköposti:               majvik@majvik.fi 
Kotisivut:              www.majvik.fi 
Käyntiosoite:               Majvikintie 1, 02430 Masala 
 
 
 
 

Kuntosali 
Kuntosali on avoinna klo. 6.00–22.00, ja se sijaitsee 
ensimmäisen kerroksen huonekäytävän loppupäässä. 
Vieressä löytyy myös venyttelytila. Ovet avautuvat 
huoneen avaimella. 
 

Ravintola 
Yläkerran pääravintola toimii ennakkotilauksella. 
Aamiainen tarjotaan pääravintolassa. 
  

Sauna 
Kaikki saunamme ovat tilaussaunoja. Jos haluatte 
varata yksityisen saunavuoron, olkaa hyvä ja ottakaa 
yhteyttä vastaanottoon, puhelin: 9. 

 

Silitys 
Päärakennuksemme molemmista kerroksista löytyy 
silityspisteet huonekäytävien keskikohdissa.  

 

Tupakointi  
Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkona sille erikseen 
varatulla alueilla. Huoneessa tupakoinnista 
veloitamme vuorokauden ylimääräisen 
huoneveloituksen ja korvauksen tekstiilien pesusta. 

 

Vastaanotto 
Vastaanotto aukeaa arkisin klo 7.00 ja viikonloppuisin 
klo 8.00.  Vastaanotossa on myynnissä mm. 
virvokkeita, makeisia ja hygieniatuotteita. 
Vastaanotto on iltaisin aulabaarin yhteydessä. 
 

Yöpäivystys 
Yöaikana päivystää vartiointiliike Etelävartiointi.  
Jos teillä ilmenee ongelmia huoneen avaimen kanssa, 
ja vastaanotto ei ole auki, saatte suoran yhteyden 
vartioihin painamalla pääoven ulkopuolella olevaa 
painiketta (harmaassa laatikossa) tai soittamalla  
09-31 54 9000.  
 
Hätätilanteissa soita 112. 
 

mailto:majvik@majvik.fi
http://www.majvik.fi/


 
 
                        Vastuullisuussuunnitelma 
 
  
Majvik Oy haluaa tarjota vierailleen kokemuksen, jossa kestävä kehitys kattaa koko toiminnan ja on 
luonnollinen osa päivittäistä työtä. Olemme sitoutuneet ehkäisemään ja vähentämään toimintamme 
ympäristövaikutuksia ja työskentelemme aktiivisesti kestävän kehityksen edistämiseksi jatkuvasti 
toimintaamme kehittämällä ja uusia tavoitteita vuosittain asettamalla. Yrityksemme työympäristö on 
turvallinen ja riskien- ja kriisinhallinta on huomioitu toiminnassamme. Koulutamme jatkuvasti 
henkilökuntaamme, ja viestimme sekä henkilöstölle että vieraillemme kestävän kehityksen 
toimistamme ympäristötietoisuuden ja -sitoutumisen lisäämiseksi. Sitoudumme kaikkien ihmisten 
tasa-arvoiseen kohteluun ja oikeuksiin ja torjumme korruptiota sekä lapsiin, teini-ikäisiin, naisiin, 
vähemmistöihin tai muihin haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuvaa kaupallista, 
seksuaalista tai muuta hyväksikäyttöä sekä kaikenlaisen häirintää. Lisäksi työskentelemme sosiaalisen 
kestävyyden puolesta alueellamme sekä henkilöstömme että vieraidemme hyväksi.  
Suurin suora ympäristövaikutuksemme syntyy energian ja veden kaltaisten resurssien kulutuksesta. 
Pyrimmekin aktiivisesti vähentämään energian ja veden kulutustamme sekä minimoimaan jätteen 
syntymistä ja parantamaan sen lajittelua. Käytämme 100 % uusiutuvaa sähköä, ympäristöystävällisiä 
tuotteita ja resurssitehokasta teknologiaa. Mittaamme ja seuraamme ympäristötehokkuuttamme 
säännöllisesti, myös mittaamalla veden, sähkön ja energiankulutusta sekä toiminnassamme syntyvän 
jätteen määrän.  
Hankinnoillamme on myös suuri epäsuora ympäristövaikutus esimerkiksi elintarvikkeiden ja 
kemikaalien osalta. Siksi sitoudumme käyttämään mahdollisimman paljon luomu-, ympäristömerkittyjä 
ja sesonkituotteita ja elintarvikkeita sekä olemaan käyttämättä liha-, kala- tai äyriäistuotteita, jotka 
ovat peräisin uhanalaisista tai suojelluista kannoista tai lajeista. Minimoimme ruokahävikkiä, 
käytämme kertakäyttöastioita vain poikkeustapauksissa ja käytössämme olevat puhdistus- ja 
pesuaineet sekä pehmopaperit ovat ympäristömerkittyjä.  
Lakien, asetusten ja muiden vaatimusten noudattaminen on meille vähimmäistaso, ja sitoudummekin 
ylittämään nykyiset kestävään kehitykseen liittyvät lait ja -määräykset.  
Majvik Oy haluaa olla eturintamassa luomassa kestävää matkailualaa ja innostaa muita toimijoita, 
asiakkaita ja henkilöstöä osallistumaan kestävän kehityksen toimiin.  
 
Kirkkonummella Elokuussa 2022  
 

toimitusjohtaja 

 

Majvik Kokous- ja kongressihotelli 
 


