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TERVETULOA KUUSITUVALLE
TIEDOT:
Kuusituvan osoite on Rajakoskentie 5, 01760 Vantaa.
Avainten haku ja palautus Toimisto (09) 8865 1200, Partioasema, 2. krs Töölönkatu 55, 00250 Helsinki
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tietoa-meista/toimisto (toimiston aukioloajat)
Ohjeet: Partiokampat.fi ja KÄMPPÄKANSIOT
Pelastusohjeet: Käy tutustumassa ja kuittaamassa pelastusohjeet luetuksi, niihin tutustuminen on pakollista.
Ja muista koulutta turvallisuusasiat myös muille ryhmäsi jäsenille.

Puutteet ja palautteet
Ongelmissa olkaa omatoimisia!
Huoltomiehen puoleen voi kääntyä ongelma tilanteissa! Mikäli varauksenne aikana jokin tarveaine loppuu tai
jotain menee rikki, tarkistakaa ensin kämpän siivouskomero, jos pystyisitte ongelman itse ratkaisemaan.
Koskela auttaa myös kaikissa teknisissä asioissa, joten jollet ole varma, niin varmista. Muistakaa ilmoittaa
rikkoutumisista ja loppuneista tarvikkeista huoltomiehelle ja lomakkeella toimistoon.
•
•
•

Palautelappu toimistolle
http://www.partiokampat.fi/ohjeita/palvelupyynto
Päivystävä Huoltomies tai Kohdevastaava

Ohjeiden laiminlyönnistä aiheutuneet rikkoutumiset ja muut kustannukset, mukaan lukien siivoukset ja muut
työt laskutetaan varaajalta vuokran yhteydessä.
050 3013 380 Talonmiespalvelu A. Koskela (Arkisin ja viikonloppuisin)
050 511 2606 Kiinteistövastaava, Partiosäätiö (Arkisin 8-16, viikonloppuisin vain tärkeät asiat)

Yleinen hätänumero: 112

Myrkytystietokeskus 09 471 977 tai 09 4711 (vaihde)

Sauna ja kaivo:
Kuusituvan sauna sijaitsee talon takana mäen alla, saunan eteen pääsee myös tietä pitkin ajamalla. Sauna
lämpiää puulla ja vesi kannetaan kaivosta. Saunaan saa vedettyä vesiletkun kaivolta ja kaivo toimii myös
katkaisimella saunasta, vettä ei tarvitse siis kantaa.
Saunan päädyssä on 2 kpl säiliö vessoja (Säiliö sijaitsee rakennuksen alla)
Kaivo sijaitsee noin 25m päärakennuksesta. Huolehdithan, ettei kaivo jää valuttamaan vettä käytön jälkeen.
Alueen kokoontumispaikka hätätapauksien, kuten tulipalon varalta, on SAUNAN EDUSTA.

Poistuminen
Näiden ohjeiden mukana on tarkastuslista. Muista huolehtia, että kaikki kohdat ovat kunnossa ennen kuin poistut paikalta.
Rastita kynällä aina kyseinen kohta sen tarkastettuasi. Yksinään tehtävien hoitamiseen menee aikaa. Mikäli aiot poistua
kämpältä muiden mukana, ota tämä huomioon aikataulun suunnittelussa!
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AJO-OHJE
Kuusituvan osoite on Rajakoskentie 5,
01760 Vantaa.
Helsingistä, aja Hämeenlinnan väylää E12 (3-tie)
n. 25 km Kehä I:ltä. Poistu liittymästä 10, käänny
oikealle Riipiläntielle. Jatka sitä noin 7 km,
(matkalla pari liikenne ympyrää, ensimmäisestä
ylämäen suuntaan ja jälkimmäisestä suoraan).
Käänny oikealle Strandkullantielle, huomaa
tiukka käännös oikealle noin 1 km kuluttua.
Käänny seuraavasta risteyksestä vasemmalle, olet
edelleen Strandkullantiellä. Jatka tietä eteenpäin,
kunnes ohitat maatilan ja tie kaartaa loivasti
oikealle. Kuusitupa on edessäsi olevan
metsäsaarekkeen päällä.
Autoja mahtuu pihalle noin 5 kappaletta. Alueen
kaikki ajo väylät on jätettävä tyhjiksi mahdollista
huoltoajoa sekä hälytysajoneuvoja varten.

JULKISILLA
Viikonlopun partioseikkailu alkaa, kun ryhmä
yhdessä lähtee julkisilla retkelle! Tutustu miten
kohteelle pääsee liikenne viraston MATKA.fi tai
REITTIOPAS.fi
https://opas.matka.fi/
https://reittiopas.hsl.fi/
Tarkista mahdollisten muutosten takia aikataulut
aina ennen retkeä. Tällä hetkellä tarjonta Kivistön
suuntaan on kohtalaista (2018). Kivistön junaasemalta lähtee busseja kohti Kuusitupaa.
Perillä kohteelle kävely 2.5
bussipysäkki Männiköntie)

km (Lähin

.
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Muista huolehtia, että kaikki kohdat ovat kunnossa ennen kuin poistut paikalta. Rastita kynällä aina kyseinen
kohta sen tarkastettuasi. Yksinään tehtävien hoitamiseen menee aikaa. Mikäli poistut alueelta muiden mukana,
ota tämä huomioon aikataulun suunnittelussa!

LÄHTIESSÄSI KÄMPÄLTÄ -TARKASTUSLISTA:
SIIVOUS on suoritettu ohjeiden mukaisesti ja huolellisesti
Vessat ovat siistit, roskakorit on tyhjennetty
Vessojen paperitelineet on täytetty (WC ja käsipyyhe)
Lattiat ovat puhtaat
Seinät ovat puhtaat
Makuutilat ovat siistit
Valot on sammutettu
Käyttämäsi fläppipaperit on viety roskiin ja taulut pyyhitty
Roskat on viety jäteastiaan

KEITTIÖ on järjestyksessä ja tavarat paikallaan
Kaikista laitteista on sammutettu virta ja ne on pesty ohjeiden mukaisesti
Jääkaappi on siisti, eikä siellä ole MITÄÄN ruokaa ja virransäästö on kytketty.
Keittiön kaapistot ovat siistit, eikä niissä ole MITÄÄN ruokaa
Kahvinkeitin ja suodatinsuppilo on puhdistettu sekä keitin on sammutettu
Työpinnat ovat siistit
Lattia on pesty
Valot ja laitteet on sammutettu

Sauna + takka on siivottu ja valmiina seuraaville käyttäjille
Tilat on siivottu siivousohjeen mukaisesti
Saunatilan ja pesutilan välinen ovi on auki
Polttopuita pilkottu seuraavalle saunojalle
Valot on sammutettu kaikista tiloista
Kaikki henkilöt ja tavarat ovat ulkona
Kaikki laitteet on kytketty pois päältä
KAIKKI ulko-ovet on ihan varmasti lukittu
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PALAUTEKYSELY
Haluamme tietää mitä mieltä olet retkeilykohteestasi. Miten haluaisit kehittää paikkaa?
Palauta tämä kaavake toimistolle avainten mukana.
Palaute on meille tärkeää kehittämisen kannalta. Lämmin kiitos jo etukäteen!
Vuokraamamme kämpän nimi oli _________________________________
Miten saavuitte kohteeseen? Ympyröi tarvittavat: auto, tilausbussi, bussi, juna, kävely, pyörä
Vastaa seuraaviin kysymyksiin mielipidettäsi vastaavin arvosanoin. Arviointi menee asteikolla 1-5
seuraavasti: 5 kiitettävä ja 1 välttävä. Jos et osaa sanoa kantaasi, valitse EOS.

1

Kämppä

2

3

4

5 EOS

Ohjemateriaali toimistolta
Ohjemateriaali internetissä
Kuistin ja pihan siisteys
Kämpän yleinen siisteys
Varustus
Keittiön siisteys
Keittiön varustus
Yleisarvosana kämpän osalta
Alue
Sauna
WC
Kulkureitit
Valaistus alueella

Yleisarvosanasi asteikolla 1-5 on ________

Tilojen ja alueen kehittämisideat sekä vikailmoitukset jätetään nyt vaivattomasti verkon kautta.
Pääset jättämään ilmoitusta seuraamalla www.partiokämpät.fi etusivulla olevaa linkkiä heti
varausnapin alla olevasta ”Tee palvelupyyntö” -napista.
Lue sivuilta lyhyet ohjeet ja voit tehdä vikailmoituksen välittömästi paikan päällä ja lisätä liitteeksi, vaikka
kuvia.
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