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Yleistä
Tervetuloa käyttämään Kiljavan yläkämppää. Tämä ohje on laadittu pitkien
käyttökokemusten pohjalta. Noudattamalla näissä olevia ohjeita takaamme
kiinteistöjen säilymisen mahdollisimman hyvässä kunnossa, myös tuleville
partiosukupolville.
Monet meistä ovat käyttäneet Kiljavan rakennuksia jo vuosia tai jopa vuosikymmeniä.
Näihin ohjeisiin tutustuminen saattaa tuntua vanhan kertaamiselta, mutta kiinteistöt
teknistyvät jatkuvalla tahdilla, ja se mikä toimi viimevuonna on saattanut muuttua jo
moneen otteeseen. Näitä ohjeita päivitetään jatkuvasti, joten lue ohjeet aina uudelleen
läpi.
Eteinen:
Kengät otetaan pois jalasta eteisessä (näin lumi ja hiekka eivät kulkeudu kämppään
sisälle). Laita kengät hyllylle äläkä jätä niitä pitkin poikin lattiaa. Ensimmäisellä
kerralla sisään tullessa SAMMUTA hälytys avaimellasi!
Päällysvaatteet ripustetaan eteisessä oleviin naulakoihin.
Sali:
Salissa ei saa kulkea ulkojalkinein. Kiljavalla on sisällä oltaessa suositeltava käyttää
kevyitä sisäjalkineita.
Ethän kiinnittää seinille tai kattoon omia tapahtumasi tuotoksia. Vain
erityistapauksissa seinälle voidaan lisätä jokin hieno partioesine. Esineen seinälle lisää
kiinteistövastaava, johon tässä tapauksessa tulee olla yhteydessä.
Hälytykset:
Muista kytkeä hälytys päälle poistuessasi saamiesi ohjeiden mukaisesti.
Siivous:
Siivoukseen on varattava aikaa riittävästi. Ripeästi toimiessa siivoukseen ei kaikilla
alueilla kauan mene, mutta mm. saunassa 2 tuntia on minimipesuaika!
Siivousohjeet löytyvät kämppäkansiosta ja välineet löytyvät kunkin rakennuksen
siivouskomerosta. Tutustu etukäteen siivousohjeisiin.
Alakämpän vastuuhenkilö on vastuussa siitä, että alakämppä, Sani, sauna ja ulkoalueet
tulee siivottua. Vastuuhenkilö sopii alueen muiden käyttäjien, kuten yläkämpän,
maastoyöpyjien ja Kassun väen kanssa ulkoalueiden siivouksen jakamisesta.
Siivouksen osittainenkin laiminlyönti laskutetaan tapahtuman vastuuhenkilöltä
henkilökohtaisesti.
Muista tyhjentää jääkaappi ja viedä kaikki ruokatavaranne mukananne.
(ei, sinun ei tarvitse jättää kauraryynejä seuraaville, heillä on omat)
Lämmitys:
Lämmitys on jatkuvasti päällä. IKKUNOITA tai OVIA ei saa jättää auki minään
vuodenaikana. Termostaatti pitää kämpän 20 °C lämmössä jatkuvasti.
Mikäli kämpässä majoittuu paljon partiolaisia, kannattaa lämpötilaa pudottaa yöksi
hieman (esim. 17 °C), jotta kämpässä on mukavampi nukkua.
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Tuulettaminen (talvella JA KESÄLLÄ!):
Mikäli ilma käy salissa liian raskaaksi toimi seuraavasti:
Käännä patteritermostaatit (0/1) kytkin asentoon 0. Tämän jälkeen voit avata ikkunat.
Suljettuasi ikkunat odota 5-10 minuuttia jotta lämpö tasaantuu salissa. Tämän jälkeen
käännä termostaatin (0/1) kytkin asentoon 1. Mikäli näin ei menetellä rupeavat patterit
lämmittämään täydellä teholla ja kämpän sisälämpötila nousee lähelle 30 astetta.
Takka:
Takkaa voi käyttää tunnelman luomisen välineenä, takan runsas käyttö nostaa salin
lämpötilaa huomattavasti jolloin nukkuminen ei ole mukavaa (katso kohta
Tuulettaminen).
HUOM! Takassa ei saa polttaa edes sytykkeenä paperia tai pahvia! Pahvin ja paperin
polttaminen aiheuttaa myös sisätiloihin savua, joka taas aiheuttaa vuoren varmasti
palohälytyksen!
Takan sytyttäminen:
Tee riittävä määrä kiehisiä ja sytyketikkuja.
Avaa takkapelti (takan piipussa oleva tikku, vedä ulospäin niin pelti on aukeaa)
Pinoa sytykkeet takan takanurkkaan.
Raota tuhkapesän luukkua sekä säädä takan ovessa olevat ilma-aukon säätimet auki.
Sytytä sytykkeet.
Sulje takan luukut.
Mikäli takka ei näillä toimilla syty, odota kunnes savu on kokonaan hävinnyt ja yritä
uudelleen paremmalla määrällä KIEHISIÄ ja SYTYKETIKKUJA!
Pellin saa sulkea vasta siinä vaiheessa, kun takassa eikä tuhkapesässä HEHKU enää
mitään.
Polttopuut ja kirveen löydät puuliiteristä. Palautathan työkalut käytön jälkeen
paikalleen.
Tuhkat viedään suoraan parkkipaikan tuhkatynnyriin tuhkaämpärissä. Ennen tuhkien
siirtämistä jätesäkkiin on kädellä koetettava, että tuhka on jäähtynyt, eikä aiheuta
tulipalovaaraa.
Valot:
Huomaathan sammuttaa valot kämpästä, mikäli ette valoja tarvitse yli 15 minuuttiin.
Hehkulamput tulee sammuttaa aina kun niitä ei tarvita.
Pöydät ja tuolit:
Pöytien ja tuolien siirtämistä on vältettävä. Mikäli kuitenkin tilanne vaatii voi pöytiä
sekä tuolia siirtää KANTAMALLA = vaatii aina kaksi(2) henkilöä / pöytä tai tuoli
siirtämiseen.
Käytön jälkeen on kalusteet palautettava omille paikoilleen.
Patjat:
Patjat kuuluvat laverille. Mikäli ne halutaan tuoda alas esim. lattialla istumiseksi, on
lattia aina imuroitava / lakaistava ennen patjojen sinne siirtämistä. Käytön jälkeen
patjat siirretään takaisin laverille. Tapahtuman päättyessä pinoathan patjat laverille.
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Vessat:
Sanin vessat ovat ala-, yläkämpän sekä maastossa yöpyvien yhteisessä käytössä.
Alakämpän vastuuhenkilö on vastuussa vessojen avaamisesta, sulkemisesta sekä
siisteydestä.
Vessatiloihin mennessä jätetään ulkojalkineet aina käytävälle!
Siivoustehtävät voidaan jakaa yläkämpän ja maastoyöpyjien kesken. Tästä kuitenkin
sovitaan aina erikseen käyttäjien kesken.
Sauna:
Alakämpän käyttäjien käytössä on rantasauna. Saunankäyttövuorot on sovittava
alueella olevien muiden käyttäjien kanssa yhteistyössä kuitenkin seuraavin periaattein:
Alakämpällä on etuoikeus kertoa milloin he saunovat. Kassun käyttäjät käyttävät
ensisijaisesti Kassulla olevaa saunaa. Rantasaunaa voi käyttää, mikäli se muille sopii.
Saunavuorot sovitaan hyvässä hengessä alakämpän vastuuhenkilön kanssa.
Kämpän saunavuoro kestää noin 2 ½ tuntia (tunti 15 min tytöille ja sama pojille).
Saunan lämpiäminen kestää noin 1 tunnin. Kämppien saunavuorojen välissä kannattaa
pitää 30 min tauko, jonka aikana sauna ehditään tyhjentää ja kevyesti siivota seuraavia
käyttäjiä varten.
Alakämpän vastuuhenkilö on vastuussa saunan siivoamisesta. Mikäli alakämpällä ei
ole käyttäjiä, niin siivous kuuluu luonnollisesti saunan käyttäjälle.
Lipunnostot ja laskut:
Kiljavan lipputangot, 3 kpl, sijaitsevat alakämpän edessä. Käytettävät liput sijaitsevat
alakämpän pikkutoimistossa. Mikäli alakämpällä ei ole käyttäjiä, löytyy Kassun
kuivaustilasta vastaavat liput.
Lipunnostoista sovitaan yhdessä kaikkien alueella olevien käyttäjien kanssa, kuitenkin
siten, että muut käyttäjät joustavat alakämpän ohjelman mukaisesti. Normaalisti lippu
nostetaan 8:00, 8:30 tai 9:00.
Liput tulevat seuraavaan järjestykseen:
Vasemmalta lukien: Pääkaupunkiseudun partiolaiset, Suomen lippu, Kiljavan lippu.
Usein lipunlasku suoritetaan hiljaisena lipunlaskuna kello 21:00 tai viimeistään
auringon laskiessa. Mikäli joku alueen käyttäjistä haluaa suorittaa ohjelmallisen
lipunlaskun, tulee muiden käyttäjien kunnioittaa lipunlaskua joko osallistumalla siihen
tai suunnittelemalla ohjelmansa siten, että se ei häiritse lipunlaskua.
Tupakointi:
Tupakointi on kielletty leirikeskuksen alueella.
Tulen tekeminen maastoon:
Tulen saa tehdä ainoastaan merkatuille tulentekopaikoille maastoon. Polttopuut
noudetaan ja pilkotaan valmiiksi puuliiterillä. Käytön jälkeen käyttämättä jääneet
polttopuut palautetaan puuliiterille.
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Pysäköinti & autot:
Autojen pysäköinti on sallittu ainoastaan roskisten läheisyydestä sijaitsevalla
pysäköintialueella. Autoja ei saa pysäköidä kämppien ovien läheisyyteen tai
lippuaukealle. Maastossa autolla ajaminen on kielletty.
Ensiapuvälineet:
Avaimet noutaessasi sait mukaasi ensiapulaukun. Mikäli käytätte tavaroita laukusta,
muistakaa mainita siitä laukun palautuksen yhteydessä.
Lähin päivystävä terveyskeskus sijaitsee Nurmijärvellä, öiseen aikaan Hyvinkäällä.
Suuremmissa hätätilanteissa, soita hätänumeroon 112.
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Turvallisuus:
Tutustu PELASTUSOHJEISIIN!
Hätäpoistumistienä toimivat vihreällä merkityt poistumistiet. Vastuuhenkilön tehtäviin
kuuluu opastaa yöpyjille turvalliset poistumistiet ja kertoa kokoontumispaikan olevan
PALLOKENTÄLLÄ.
Kiinteistöjen tekninen vika:
Mikäli havaitset kiinteistöjemme alueella sellaisen vian, mikä aiheuttaa välittömän
vaaratilanteen, estä käyttäjien pääsy vaara-alueelle, ja ilmoita asiasta
kiinteistöhuollolle, joka antaa lisätoimintaohjeet.
Tulipalo:
Pelasta ihmiset, hälytä vaarassa olevat.
Sammuta lähimmällä alkusammuttimella
Hälytä palokunta numerosta 112
Soittaessasi kerro rauhallisesti mitä ja missä on tapahtunut. Kuuntele
ohjeet ja sulje puhelu vasta kun saat luvan.
Kiljavan osoite: VIHTILAMMINTIE 45, RAJAMÄKI
Rajoita paloa sulkemalla ovet, ikkunat sekä ilmanvaihto.
Opasta palokunta paikalle
Kokoontumispaikkana kaikkien rakennusten osalta toimii: PALLOKENTTÄ
Ulkopuoliset kulkijat:
Vuosien saatossa on Kiljavalla nähty monenlaista hiihtäjää. Muutaman viimevuoden
aikana ei varsinaisia häiriöitä ole ollut. Mikäli ulkopuolisia kulkijoita piha-alueelta
kuitenkin havaitaan voi tapahtuman vastuuhenkilö kulkijoille ystävällisesti mainita
seuraavaa: ”Päivää, kuinka voin auttaa?” Keskustelussa voi todeta seuraavaa: ”Olette
nyt Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kurssikeskuksen pihamaalla mikä on
yksityisaluetta. Pyydän Teitä ystävällisesti poistumaan samaa tietä mitä alueelle
tulittekin.” Mikäli ulkopuolisista aiheutuu uhka alueella oleville käyttäjille, tulee
välittömästi olla yhteydessä poliisiin numeroon 112.
Ulkopuolisia kulkijoita on alueella havaittu myös yöaikaan. Ulko-ovea on tästä
johtuen hyvä pitää öisin lukittuna, ettei tavaroita jonkun laitapuolen kulkijan
kainaloon tartu.

Kiljavan Leirikeskuksen osoite:
Vihtilammintie 45, 05200 Rajamäki
Partiosäätiö, kiinteistövastaava:
Huoltoyhtiö, päivystys: Lassila & Tikanoja

09 8865 1251
0500 459 449

Yleinen hätänumero:

112

Myrkytystietokeskus

09 471 977
tai 09 4711 (vaihde)

