Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö
Kiljavan Leirilohko I

Tervetuloa Kiljavalle Leirilohko I:lle
Tässä on ohjeet, joilla löydät perille Kiljavalle Leirilohkolle ja jotka auttavat sinut alkuun leirilohkolla.
Leirilohkon summittainen osoite on Vihtilammintie 147, 05200 Rajamäki. Katso tarkempi sijainti
kartalta, jollei paikka ole ennestään tuttu. Opastusta leirilohkolle ei ole.
Aja Hämeenlinnanväylää (3-tie) n. 25 km Kehä I:ltä. Poistu liittymästä 13, käänny kohti Nurmijärveä ja aja
suoraan n 10 km, kunnes ylität Rajamäellä junaradan. Radan jälkeen käänny vasemmalle Kiljavantielle, aja
noin 2,5 km, ja käänny välittömästi ”Kiljavan Kivi” -bussipysäkin jälkeen oikealle Vihtilammintielle, seuraa
opasteita. Aja varovasti, tiellä liikkuu leikkiviä lapsia. 450 metrin jälkeen valitse tienhaarasta vasemmanpuoleinen, jatka sitä noin 1 km ja melko jyrkän alamäen jälkeen pysäytä oikealle metsätielle ja olet niin
lähellä, kuin autolla pääsee. Tästä joudut kävelemään noin 300 metriä pururataa vasemmalle.
Bussiyhteydet: Helsingistä pääsee Kiljavalle mm. linja-autolla 495. Tarkemmat aikataulut ja reittiohjeet
löydät www.matkahuolto.fi Laita määränpääksi Kiljavan Kivi -niminen pysäkki.
Kiljavan Leirikeskus ja ajo-ohjeet sinne löytyvät helposti eri karttapalveluista osoitteella hakemalla.
Alueella ei ole pysäköintialuetta! Välttämättömän huoltoajon jälkeen on autot siirrettävä pois metsästä.
Lähimpiä pysäköintialueita ovat Kehityksen Maja sekä Sääksen uimarannan pysäköintialue (Kiljavantie 229
ja Sääksjärventie 50).
Puuvaja ja huussit ovat lukossa, hae niitä varten avain Partioasemalta. Huussin takanurkalla on avainkotelo,
jossa säilytetään Pururadan varrella olevan sähkökaapin avainta. Koodin avainkotelon aukaisemiseksi saat
tarvittaessa PäPa:n toimistolta tai kiinteistövastaavalta.
Puuvajassa on kirveet, saha ja sahapukki sekä 40 metriä pitkä jatkojohto, joka on kelattava siististi takaisin
käytön jälkeen.
Kesäveden varmistussulku löytyy noin 25 metrin päästä huussirakennuksesta. Varmista, että myös se on
auki, jollei vettä tule. Huomaathan, että kesävesi ei ole käytettävissä talvella.
Alueelle ei saa rakentaa riukukäymälää!
Tuulen kaatamia puista saa käyttää vapaasti leirin toiminnassa, muistathan siivota jälkesi.
POISTUESSASI varmista, että:







alue on siisti ja järjestyksessä
huussit on siivottu
nuotiot on sammutettu
puuvaja on järjestyksessä ja tavarat paikoillaan
kaikki ovet on lukittu
vesihanat on suljettu (HUOM! kaksi sulkua)
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Varareitti
Joskus sääolosuhteista johtuen on Kiljavantieltä käännös Vihtilammintielle erittäin liukas, eikä siitä pääse
linja-autolla ylös. Tällöin kannattaa ohjeistaa auton kuljettajaa ajamaan Kiljavantietä hieman eteenpäin,
kääntymään Sääksen uimarannan suuntaan Sääksjärventielle ja heti oikealle Sääksinraitille. Tätä reittiä
käyttäen ei tule sitä tiukkaa nousua heti mutkan jälkeen. On kuitenkin muistettava ajaa erityisellä
varovaisuudella asutuksen välissä.

LISÄTIETOJA:
Toimisto: Marika Toivonen
Kiinteistövastaava: Martti Immonen

www.partiokämpät.fi
09–88651200, virka-aikaan, etunimi.sukunimi (ät) partio.fi
09–88651251, virka-aikaan, etunimi.sukunimi (ät) partio.fi

