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1 Yleistä
Kyöpeli on partiolippukunta Helsingin Kotkat r.y.:n omistama kämppä osoitteessa Ruuhijärventie 17,
Espoon Nuuksiossa. Alta löydät ohjeet Kyöpelin käyttöön ja siivoamiseen.

Avain
Sovi hyvissä ajoin kämppävastaavan kanssa avainten hakemisesta ja maksa vuokra ennen avainten
noutoa. Retken jälkeen sovi avaimen palautusajankohta kämppävastaavan kanssa.

Mitä mukaan?
Kaikki mitä tuot, viet myös pois. Kyöpelistä löytyy roskapusseja ja mukaasi saat astiapyyhkeet.
Toisinaan löytyy myös teetä ja leivinpaperia. Ei kannata kuitenkaan olettaa että Kyöpelistä löytyisi
kaikki tarvittava. Ota siis mukaan tiskiharjoja, tiskiaine, käsienpesuaine, rättejä, talous- ja WCpaperi, kahvi, suodatinpussit, leivinpaperi, folio yms. Älä jätä kaappeihin ruokaa!

Ajo-ohje
Parkkeeraa autosi vain parkkipaikalle, älä parkkeeraa piirin vessan viereen, joka on kääntöpaikka.
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2 Majoittuminen
Majoittumaan mahtuu lavereille noin 20 henkilöä. Patjat täyttävät levitettynä koko laverien mitan.
Maasto Kyöpelin ympärillä on hyvin kallioista ja tiheää metsää, joten telttojen pystytys alueelle on
hankalaa. Muutama laavu onnistuu ja yksi PJ paikka löytyy. Otathan mukaan omat lakanat ja
tyynyliinat, jotta patjat ja tyynyt säilyvät hyvässä kunnossa.

3 Sähkö
Laita sähköt päälle saapuessasi. Sähkökaappi on talon takaoven vieressä. Harmaa
laatikko seinässä, johon käy yksi avaimista. Kaapissa on Fortumin mittari, jossa
painetaan ”I” kun sähköt halutaan päälle ja ”O” kun ne halutaan pois päältä. Sininen
valo palaa kun sähköt ovat pois päältä. Kyöpelin valot toimivat sähköllä, valoja on
sekä ulkona, että sisällä. Katsothan, ettet sytytä valoja turhaan.

4 Polttopuut
Kyöpelin puuvajan avain löytyy avainnipusta. Jätä kamiinan viereen puita niin paljon, että kehikko on
täynnä, ei kuitenkaan niin paljon, että korkeus ylittää kamiinan ylärajan. Sahat, kirveet ja lapiot
löytyvät puuvajan erillisestä huoneesta.

Kamiina ja takka
Kämpän lämmitys tapahtuu takaosassa sijaitsevalla kamiinalla, sekä sähköpattereilla. Käytä
pattereita etenkin loppulämmityksessä, niin saat tuhkat jäähtyneinä vietyä piirin vessan takana
olevaan tynnyriin. Kamiinan vieressä on keltapunainen tuhkaämpäri, jolla voit kantaa tuhkat
sinne. Takka ei juurikaan lämmitä kämppää, vaan enneminkin luo tunnelmaa.

Nuotiopaikka
Kämpän vieressä on nuotiopaikka. Hae polttopuut Kyöpelin puuvajasta ja vie polttamatta jääneet
takaisin vajaan. Pidä nuotiopaikka siistinä.

5 Piirin rakennukset
Kyöpelin varaajilla on ¼ oikeus piirin rakennuksiin, eli vessa ja sauna kuuluvat yhtälailla meille, kuin
muillekin. Avainnipussa on piirin avain, joka käy vessaan, saunaan ja piirin puuvajaan.

Vessa
Vessa on lukittuna, ellei joku ole sitä ehtinyt avata ennen sinua. Muistathan ottaa omat
vessapaperit mukaan. Lukitsethan vessat, jos olet sunnuntaina viimeinen poislähtijä.

Sauna
Saunavuoroista pitää sopia isäntien kanssa, mutta jos isäntiä ei ole paikalla, sovi käyttövuorot
suoraan piirin kämppiä vuokranneiden kanssa. Saunan lämmittämiseen käytetään piirin
puuvajassa olevia puita. Jos olet viimeinen käyttäjä, siivoa sauna siellä olevien ohjeiden mukaan.
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6 Turvallisuus
Hätänumero: 112
Kämpän osoite: Ruuhijärventie 17, Espoo
Koordinaatit: 60°18'43.2"N 24°33'12.0"E

EA-kaappi
EA-kaappi sijaitsee kämpän takaosassa seinällä, kamiinan vieressä. EA-kaapin sisältö on kaikkien
käytössä, mutta vain tarvittaessa. (EI esim. ensiaputaitojen harjoittelua varten) Jos jokin oleellinen
on loppu, ilmoita siitä kämppävastaavalle.

Paloturvallisuus
Palovaroitin sijaitsee kämpän katossa, toimivuuden voi testata testinapista. Häkävaroitin sijaitsee
EA-kaapin yläpuolella. Jos varoittimissa ilmenee ongelmaa, ilmoita kämppävastaavalle!
Palosammuttimia on 2kpl, molempien ulko-ovien vieressä. Sammutuspeite on EA-kaapin vieressä.

7 Keittiö
Keittiö löytyy vasemmalta heti ulko-ovesta tullessasi. Keittiöön menee kaksi ovea, mutta helpoimmin
homma toimii niin, että pitää vasemman oven koko ajan kiinni. Kyöpelistä löytyy sähköhella ja paljon
erikokoisia kattiloita. Lisäksi löytyy paljon kauhoja ja aterimia. Myöskin lautasia ja mukeja löytyy noin
20 hengelle. Tarkan listan välineistä löydät seuraavalta sivulta. Keittiössä on kaksi muovilaatikkoa,
sekä kaappi, jonne voit säilöä kuiva-aineet. Älä jätä mitään pöydille lojumaan.

Jääkaappi
Jääkaapin töpseli on jääkaapin oven välissä ja pistorasia sille löytyy tolpasta. (musta jatkojohto)
Tarkista termostaatin lämpötila. Pyyhi jääkaappi lähtiessäsi ja jätä ovi raolleen johdon avulla.

Vesi
Käyttövesi kannetaan sekä sisään, että ulos, vesijohtoja tai viemäreitä ei ole. Vettä saa piirin
saunan edessä olevasta kaivosta ja sitä voi kantaa joko ämpäreillä (juomavedelle varattu 4
ämpäriä) tai kahdella tonkalla. Pidäthän juomavedelle varatut ämpärit erillään siivousämpäreistä
ja sammutusvesiämpäristä. Keittiössä on 30l vedenlämmitin, joka lämmittää vettä itsekseen ja
sammuu, kun vesi on kiehumispisteessä. Lämmitin kytketään kiinni lampun virtapistokkeeseen,
mutta lampun ei tarvitse olla päällä, jotta lämmitin toimii. Lämmitä tiskivedet vedenkeittimellä.
Vedenkeittimen alapuolelta kaapista löytyy siniset tiskivadit ja ulkoa löytyy niitä varten tehty
kehikko.

Jätteet
Sekajätteet viedään poislähtiessä Lärkansin risteyksessä oleviin kahteen harmaaseen
roskalaatikkoon. Harmaan veden voi heittää pesupaikan kalliolta metsään. Biojätteet viedään
toistaiseksi vielä joko kotiin tai laitetaan sekajätteen mukana roskikseen. Viethän metalliroskat ja
lasit mukanasi.
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8 Keittiövälinelista
Ethän lainaa keittiötarvikkeita (tai mitään muitakaan välineitä) piirin kämpille.

Ruokailuvälineet

Kattilat yms.

27
15
18
64
46
29
16
5

1
1
1
2
2
1
2
2
4

Muovimukia
Syvää lautasta
Matalaa lautasta
Haarukkaa
Veistä
Isoa lusikkaa
Pientä lusikkaa
Puuvartinen pihviveitsi

2,5l kattila
5l kattila
6l kattila
8l kattilaa
Alumiinivuokaa
Paistokasari
Valurautapaistinpannua
Nuotiopaistinpannua
Teekannua

Ruoanlaitto
Veitset
7
1
2
4
5
4
3
1
1
4
1
1
5

Puukapustoja
Pienet pihdit
Valkosipulinpuristinta
Purkinavaajaa
Soppakauhaa
Muoviotinta
Lävikköä
Siivilä
Reikäkauha
Paistinlastoja
Spagettikauha
Salaattiotin
Leikkuulautaa

2
2
2
5
5
Muut
6
1
1
2
1
3
1

Leivonta
7
2
6
6
2
1
1

Kokkiveistä
Fileerausveistä
Leipäveistä
Juuresveistä
Perunankuorimaveistä

Vispilöitä
Isoa muovikulhoa
Keskikokoista muovikulhoa
Pientä muovikulhoa
Litramittaa
Desimitta
Suppilo
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Juustohöylää
Teesiivilä
Kahvimitta
1l muovikuuppaa
1½l emalikannu
Mehukannua
Emalitarjoiluvati
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9 Siivousohjeet

Keittiö









Tyhjennä ruoat kaapista ja laatikoista.
Tiskaa kaikki käyttämäsi astiat sekä kahvinkeittimen osat, kuivaa ne ja laita paikoilleen.
Tiskaa tiskivadit ja kuivaustelineet sisä- ja ulkopuolelta, huuhtele, kuivaa ja laita ne
kaappiin.
Pyyhi pöydät, kuiva-ainelaatikot ja hella.
Pyyhi jääkaappi ja jätä johto oven väliin, niin että ovi jää raolleen.
Tyhjennä kuumavesisäiliö ensin hanasta, nosta säiliö sitten seinältä ja kaada loput vedet
pois. Nosta säiliö takaisin paikoilleen, asettele johto seinällä oleviin nauloihin ja jätä
kansi raolleen.
Tyhjennä vesiämpärit ja pinoa ne kuvan (=keittiön kaapin ovessa, sisäpuolella)
mukaisesti päällekkäin, niin että kannet ovat hieman raollaan. Pinoa myös vesitonkat.

Tupa










Kanna patjat, tyynyt, peitot ja matot ulos ja puistele ja tamppaa kaikki.
Tyhjennä tuhkat kamiinasta ja takasta. (Älä käytä imuria, suodatin menee tukkoon!)
Kanna tuhkat tuhkaämpärissä piirin vessan taakse tynnyriin.
Tuo seuraaville valmiiksi polttopuita, pino ei saa olla korkeampi kuin kamiinan yläreuna.
Pyyhi tuvan pöytä.
Imuroi laverit, kämpän lattia ja eteisen kuramatto. Imuri on pölypussiton, joten tyhjennä
säiliö lopuksi roskiin. Laita imuri siististi siivousnurkkaan lopetettuasi.
Kanna peitot sisään ja pinoa ne laverin alle siistiin pinoon. Kanna tyynyt niiden viereen.
Pinoa patjat laverin oikeaan reunaan. (yksi pino ylös ja yksi alas)
Tuo matot takaisin sisälle. Siniset matot menevät takan reunoille, värikkäät pöydän ja
laverin väliin. Laita liukuesteet vasemmanpuoleisten (=yksi värikäs + yksi sininen matto)
mattojen alle.
Jos Suomenlippu on märkä, jätä se kuivumaan orrelle kamiinan viereen. Muussa
tapauksessa palauta lippu viikattuna pussissa siivousnurkan laatikkoon, jossa lukee
”Suomenlippu”.
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10 Checklist

Keittiö
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tupa
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kahvinpurut on tyhjennetty, kahvinkeittimen osat tiskattu ja johto irti seinästä
Jääkaappi siivottu ja johto oven välissä, niin että ovi jää raolleen
Vedenlämmitin on tyhjä ja pistoke on irti seinästä
Uuni on pois päältä
Vesiämpärit ja kanisterit ovat siististi pinottuna, niin että ne kuivuvat
Kämppään ei jää mitään syötävää, ettei ruoka houkuttele paikalle hiiriä
Astiat paikoillaan ja pöydät tyhjät + pyyhitty
Vie roskat Ruuhijärventien varressa oleviin roskalaatikoihin
Palauta astiapyyhkeet kämpän avaimien kanssa kämppäisännälle

Patjat, peitot, tyynyt ja matot puisteltu ja paikoillaan
Tuhkat tyhjennetty
Kämppä imuroitu
Puita jätetty seuraaville
Roskat viety pois
Pattereiden johdot irti seinästä
Valot pois päältä
Sähköt pois päältä
Ovet lukossa
Palauta avaimet
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