
GOADOS-KODAN TOIMINTAOHJEET 
 

KODAN LÄMMITYS 

• Aloita kodan lämmittäminen varovasti, erityistä varovaisuutta talviaikana! 

• Varmista palovaroittimen toimivuus! 

 

JUOMAVESI JA RUOKIEN SÄILYTYS 

• Vesi otetaan kesällä järvestä tai Kiehiskiepin läheisyydessä olevasta lähdekaivosta. 

• Talvella vesi otetaan järvestä; tuura ja kaira ovat saunan pukuhuoneessa. 

• Kesällä ruokien säilytykseen on käytössä kellari (maakuoppa) kodan vieressä. 

 

JÄTTEIDEN KÄSITTELY 

• Käytä likasankoa tiskivesille ja maatuville jätteille. 

• Tyhjennä likasanko käymälään. 

• Polta palava jäte tai vie se pois. Muovia ei saa polttaa tulisijoissa, koska se nokeaa ja voi 

vahingoittaa hormeja. 

• Älä polta folioita sisältäviä pusseja. 

• Vie mukanasi pois foliot ja muu palamaton tai maatumaton jäte, myös pullot ja tölkit. 

• Älä jätä ruokatarvikkeita. 

• Älä jätä kantotelineisiin tai kamiinaan paperiroskia. 

 

SAUNA 

• Sauna on yhteiskäytössä Kukasmajan kanssa. 

• Pukuhuoneessa on puukamiina. 

• Tuuletusräppänät ja pellit pidetään aina auki. 

Lämmitys ja saunominen 

• Tyhjennä kylmät tuhkat metsään. 

• Lakaise lattia kuivista roskista. 

• Ota saunavesi järvestä. 

• Kaada talvella pesuhuoneen lattiakaivoon muutama kauhallinen kuumaa vettä, ettei 

lattiakaivo jäätyisi.  

• Ripusta valaisuun käytettävät öljylyhdyt ikkunoiden ulkopuolelle. 

• Kynttilöiden käyttö saunatilassa on ehdottomasti kielletty. 

• Pesuhuoneen lattia voi talvella olla liukas! 

Saunomisen päätyttyä 

• Lisää puita kiukaaseen ja jätä löylyhuoneen ovi auki, jotta sauna ja pukuhuone kuivuvat.  

• Pakkasella tyhjennä vesiastiat ja pata. 

 

ÖLJYLYHDYN KÄYTTÖ (vain ulkotilassa) 

• Lyhdyt ovat saunan pukuhuoneessa. 

• Tarkista, että lyhdyissä on valopetrolia. 

• Valopetrolia on puuliiterin hyllyllä. 

• Täytä lyhdyt turvallisuussyistä ulkona. 

Sytyttäminen 

• Nosta lyhdyn suojalasi ylös, sytytä, laske alas ja säädä liekki matalaksi, jottei lasi nokeennu. 

• Älä väännä sydäntä öljysäiliön sisälle.  

Sammuttaminen 

• Sammuta lyhty nostamalla suojalasi ylös ja puhalla. 

• Laske lasi alas. 

• Älä väännä sydäntä öljysäiliön sisälle. 

  



 

GOADOS-KODAN VARUSTUS 

• Kaksi laveria patjoineen ja yksi lisäpatja 

• Huovat, tyynyt 

• Puulämmitteinen kamiina 

• Kaasupolttimollinen Trangia kattiloineen, kahvipannu, paistinpannu,  

Trangian kaasupatruuna pitää tuoda itse 

• Kynttilänjalka kruunukynttilöille ja tuikuille 

• Juomavesiämpäri 

• Likaämpäri 

• Astianpesuvati ja -harja 

Tuo mukanasi wc-paperit, kynttilät ja astianpesuaine. 

 

SIIVOUS JA MUUT LÄHTÖÄ EDELTÄVÄT VALMISTELUT 

Varusteiden puhtaudesta huolehtiminen kuuluu jokaiselle käyttäjälle lähtösiivouksen 

yhteydessä: 

• Puhdista Trangia astioineen. 

• Ravistele peitteet ja tyynyt. 

• Lakaise lattia. 

• Tyhjennä likasanko käymälään. 

• Täytä puunkantotelineet (halkaise puut). 

• Tee puita liiteriin vähintään käyttämäsi määrä. 

• Kirjoita nimesi vieraskirjaan. 

• Sammuta kynttilät ja öljylyhdyt huolella. 

• Älä jätä mitään tuomiasi varusteita tai elintarvikkeita. 

• Tarkista. että kodan tuuletusräppänät jäävät auki. 

• Tyhjennä saunan vesiastiat ja pata. 

• Varmista, että vene on lukossa ja airot ovat isommassa aitassa. 

Varmista, että kaikki ikkunat ovat kiinni, puuliiteri, aitat ja sauna ovat lukossa ja että kodan ovi 

on lukossa. 

 

KALASTUSMAHDOLLISUUS 

Kukasjärvellä ja voi kalastaa (myös yhdistyksen verkoilla), kun maksaa 10 euroa/hlö/kausi 

kalastusmaksua. Lue ohjeet paikan päällä tai kysy isänniltä etukäteen. 

 

 

Kukasjärven isännät: 

Markus Pyhälä, Suokatu 16 C31, 05800 Hyvinkää, kukas(at)lapinkavijat.fi, 040 4190 967 

Uljas Pernu, kukas(at)lapinkavijat.fi, puh. 040 5927 278 

 

 

ILMOITA HAVAITSEMISTASI EPÄKOHDISTA VÄLITTÖMÄSTI ISÄNNILLE, 

KIITOS! 

 

 

 

Päivitetty 31.1.2019 

Hallitus 


