KARJAKAIVON TOIMINTAOHJEET
SINULLE KARJAKAIVON KÄYTTÄJÄ

Karjakaivo on Helsingin Seudun Lapinkävijöiden retkeilytukikohta, jota ei voi varata
yksityiseen käyttöön (ns. autiotupakäytäntö). Ota huomioon Karjakaivon muut kävijät
ja noudata jäljempänä olevia ohjeita. Karjakaivolla ei saa esiintyä päihtyneenä, sisällä
ei saa tupakoida ja lemmikkieläimiä saa tuoda vain ylämajalle. Pidämme Karjakaivosta
huolta talkootyönä, joten käytä puita säästäen. Pilko vähintään se määrä puita
seuraaville, mitä olet itse käyttänyt.
Tuo mukanasi wc-paperit, Trangian polttoaine ja kruunukynttilöitä. Pöytäkynttilöitä ei
saa laittaa takan reunalle ja pöydälle vain metallialustalle. Käytä mieluummin
kruunukynttilöitä.
Muista kirjoittaa nimesi seurantakirjaan. Kämppäkirjaan voi lisäksi kirjata tunnelmia.
SAUNOMINEN
Tuuletusräppänät ja pellit pidetään aina auki niin tuvassa kuin saunassa. Käytä
saunassa omaa laudeliinaa.
Ennen lämmitystä ja saunomista:
- Tyhjennä tuhkapesät kompostin viereiselle kummulle.
- Lakaise lattiat roskista.
- Ota saunavesi lammesta.
- Ripusta valaisuun käytettävät öljylyhdyt ikkunoiden ulkopuolella oleviin nauloihin.
- Kynttilöiden käyttö saunatilassa on ehdottomasti kielletty.
- Kaada talvella pesuhuoneen lattiakaivoon muutama kauhallinen kuumaa vettä, ettei
lattiakaivo jäätyisi.
Saunomisen päätyttyä:
- Tyhjennä vesiastiat ja pata.
- Nosta rallit löylyhuoneen puolelle.
- Jotta sauna kuivuu, lisää kiukaaseen pesällinen puita saunomisen päätyttyä ja jätä
löylyhuoneen ovi auki.
KUNNIOITA MUIDEN KÄVIJÖIDEN SAUNARAUHAA!

ÖLJYLYHDYN KÄYTTÖ
- Lyhdyt, valopetroli ja suppilo ovat alamajan eteisen komerossa.
- Täytä lyhdyt ulkona turvallisuussyistä.
- Valopetrolia on lisää liiterissä.
Sytyttäminen
- Nosta lyhdyn suojalasi ylös, sytytä, laske alas ja säädä liekki matalaksi, jottei lasi
nokeentuisi.
- Älä väännä sydäntä öljysäiliön sisälle.
Sammutus
- Nosta suojalasi ylös ja sammuta liekki puhaltaen.
- Laske lasi alas.
- Älä väännä sydäntä öljysäiliön sisälle.
JÄTTEEN KÄSITTELY
- Vie maatuva jäte vihreään kompostilaatikkoon.
- Polta palava jäte tai vie se pois.
- Vie kaikki muu jäte mukanasi pois (myös pullot ja tölkit).
- Älä jätä ruokatarvikkeita kämpälle tai muuallekaan.
SIIVOUS JA MUUT LÄHTÖÄ EDELTÄVÄT VALMISTELUT
Varusteiden puhtaudesta huolehtiminen kuuluu jokaiselle käyttäjälle lähtösiivouksen
yhteydessä:
- Pese käyttämäsi astiat, myös keitin.
- Ravistele peitteet ja matot.
- Lakaise lattiat.
- Tyhjennä likasanko kompostiin.
- Täytä puulaatikot ja saunan puunkantotelineet (pilko puut).
- Tee puita liiteriin vähintään käyttämäsi määrä.
- Laita takan eteen suojaverkko.
- Sammuta kynttilät ja öljylyhdyt huolella.
- Muistathan että Karjakaivon uunipellit ja tuuletusräppänät pidetään aina auki niin
saunassa kuin tuvassa.
- Muista kirjoittaa nimesi seurantakirjaan!
- Varmista, että kaikki ikkunat ovat kiinni, liiteri on lukossa ja että kämpän ovi meni
lukkoon.

KÄYTTÖMAKSUT
Maksa Karjakaivon käyttömaksut tilille FI18 2142 1800 0138 42 käyttäen viitettä
1999, joka on vain Karjakaivon käyttömaksun maksamiseen. Käyttömaksulla voi yöpyä
ja/tai saunoa. Pelkkä päiväkäynti on maksuton.
Jäsenet
5 €/hlö
Ei-jäsenet
8 €/hlö
Lapset (alle 16 v.)
2,50 €/hlö
Perhehinta
10 €/1-2 aikuista ja lapset
Talkoo- ja tapahtumaviikonloppuina oleskelu on maksutonta koko viikonlopun.
Saunailtojen saunamaksu on 2 €/hlö.
VARUSTUS
Ylämaja (tupa, keittiö ja peräkamari)

Alamaja (sauna, pesuhuone ja takkahuone)

– laverit patjoineen 6 hengelle
– puhtaita huopia ja tyynyjä
– puulämmitteiset kamiinat tuvassa ja
keittiössä
– kaksiliekkinen kaasukeitin
– kattiloita ja kahvipannu (esim. 10 l kattila
ja 5 l kahvipannu)
– kynttiläjalka kruunukynttilöille
– vesiämpäri
– seurantakirja ja kämppäkirja
– sammutin

– laverit patjoineen 3 hengelle
– puhtaita huopia ja tyynyjä
– puulämmitteinen takka ja kamiina
– Trangia -spriikeitin
– kynttiläjalka kruunukynttilöille
– sauna ja pesutila
– öljylyhtyjä saunan valaisuun ja
valopetrolia
– vesiämpäreitä ja pesuvateja
– tuura ja lapio
– seurantakirja ja kämppäkirja
– sammutin

Liiteri
– saha ja kirves
- kuoriketta ulkokäymälään
- valopetrolia

Ulkokäymälä
Kaivo

Tuo mukanasi wc-paperit, Trangian polttoaine ja kynttilät.
Karjakaivon isäntä:
Ari ”Juissi” Saarinen, puh. 0400 620 595

HSL hallitus

