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KÄMPPIEN JA KURSSIKESKUSTEN VARAAMINEN
PARTION ULKOPUOLISEEN KÄYTTÖÖN
Hei ja tervetuloa tutustumaan Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön hallinnoimiin partiokämppiin ja
kurssikeskuksiin! Alle tunnin ajomatkan päässä Helsingin keskustasta sijaitsee viisi erilaista
kohdetta, joiden varustelutasot ja majoituskapasiteetti vaihtelevat yli sadan hengen modernista
kurssi- ja leirikeskuksesta erähenkiseen noin 20 hengen sähköttömään kämppään.

PEURANTUPA – rauhallinen metsäkämppä Vihdin Nummenkylässä, 40 min Helsingin keskustasta
autolla (Koivuharjuntie 78, 03100 Nummela).
KUUSITUPA – partiotalo lähellä kaupunkia Vantaalla, 40 min Helsingin keskustasta autolla
(Rajakoskentie 5, 01760 Vantaa).
NUUKSIO – kolme erähenkistä kämppää lähellä luontoa Haltian luontokeskuksen kupeessa,
35 min Helsingin keskustasta autolla, (Ruuhijärventie 11 & 15, 02820 Espoo).
KILJAVA – Kolmen rakennuksen moderni kurssi- ja leirikeskus Nurmijärvellä, 55 min Helsingin
keskustasta autolla (Vihtilammintie 45, 05200 Rajamäki).
KAVALAHTI – Neljän rakennuksen kurssi- ja leirikeskus Inkoossa, 50 min Helsingin keskustasta
autolla (Björnvikintie 109, 10230 Inkoon as.).

Valokuvia kaikista kohteista löytyy osoitteesta: www.papa.kuvat.fi/kuvat/toiminta/partiokämpät.
Partiokämpät on ensisijaisesti tarkoitettu partiolaisten käyttöön, mutta vapaita vuoroja vuokrataan
myös partion ulkopuoliseen käyttöön. Kämpillä järjestetään paljon työpaikkojen ryhmäytymisiä,
leirikouluja, juhlia ja opiskelijajärjestöjen tapahtumia. Kesäisin luonamme vierailee protu- ja
rippileirejä ja erilaisia yhdistyksiä.
Eli kaikki, myös te, olette sydämellisesti tervetulleita. Jos siis löydät itsellesi sopivan vapaan vuoron,
voit varata sen. Tutustu varausohjeisiin seuraavalla sivulla tai osoitteessa www.partiokämpät.fi.
Tervetuloa!
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HUOMIO! Arvoisa varaaja!
Kämpät ovat omatoimikohteita. Varaudu siis itse hoitamaan ruoat, petivaatteet ja siivous - palveluita
emme tarjoa. Tutustu kohteiden varustetasoon aina etukäteen!
Alueita ja kiinteistöjä hoidetaan sekä ylläpidetään osittain talkootyöllä. Emme siis ole mikään viiden
tähden hotelli, vaikka siihen pyrimmekin. Vuokratuotto käytetään alueiden ylläpitoon ja
kehittämiseen. Alueiden hinnat ovat partiolaisille edullisempia, ja tällä pyrimme mahdollistamaan
sen, että partioon voivat kuulua kaikki varallisuuteen katsomatta. Kiitos, kun vuokraat alueemme ja
olet tukemassa nuorisotyötä!
Partion ulkopuolisen toiminnan edellytys kohteissamme on aina koko alueen varaus. Peurantuvalla
ja Kuusituvalla on vain yksi kämppä, jolloin sen varaaminen riittää.
Tähän voimme tehdä poikkeuksia silloin, kun:
•
•
•

Ulkopuolinen toiminta on partioon sopivaa, pienimuotoista ja rajattua.
Varaus tehdään lähellä tapahtuman järjestämistä ja voidaan olettaa, että partiovaraajia ei
enää tule alueelle.
Viikko on todettu hiljaiseksi partiolaisten varausten osalta.

Varaus ja laskutus
Voit käydä itse osoitteessa www.varaus.partiokampat.fi tekemässä itsellesi tunnukset ja varaamassa
haluamasi kohteen. Vahvistuksen yhteydessä sinuun otetaan tarvittaessa yhteyttä.
Laskutamme varaukset kerran kuukaudessa, aina seuraavan kuukauden alkupuoliskolla. Voit siis
rauhassa odottaa laskua. Jos merkitset laskutusosoitteen tilalle sähköpostiosoitteen, osoitamme
laskun sinne.
Varaus on sitova. Ennen varauksen alkua on 1 kk ilmainen peruutus mahdollisuus. Sen jälkeen
varaus laskutetaan täysimääräisenä.

Avaimet ja löytötavarat
Avaimet voi noutaa muutamaa päivää ennen varausta ja ne pitää palauttaa seuraavan viikon alussa
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimistolle:
Partioasema, toinen kerros.
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki, (arkisin 9–16, torstaisin 9–18).
puh: (09) 8865 1200
www.päpa.fi/tietoa-meista/toimisto

Ole rohkeasti yhteydessä kaikissa kysymyksissä:
Kiinteistövastaava Timo Pääskynkivi
timo.paaskynkivi@partio.fi tai 050 511 2606
(Arkisin 8–16, viikonloppuisin vain tärkeät asiat.)
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