KARJAKAIVON TOIMINTAOHJEET
Karjakaivon isäntä:
Ari ”Juissi” Saarinen, puh. 0400 620 595, karjakaivo@lapinkavijat.fi
Karjakaivon majoja ei voi varata tai vallata omaan käyttöön, uusien tulijoiden tulee
tuntea itsensä tervetulleiksi. Pidä maja koko ajan siistinä. Karjakaivolla ei saa esiintyä
päihtyneenä, sisällä ei saa tupakoida ja lemmikkieläimiä saa tuoda sisään vain
ylämajaan. 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 sekä pimeänä aikana
ainakin kolme AA-paristoa, jos et halua käyttää saunan valaisuun öljylyhtyjä.
Pöytäkynttilöitä ei saa laittaa takan reunalle ja pöydällekin vain metallialustalle. Käytä
kruunukynttilöitä. Älä jätä majoille mitään, ellet ole sopinut asiasta isännän kanssa.
Muista kirjoittaa nimesi seurantakirjaan. Kämppäkirjaan voit lisäksi kirjata tunnelmia.
SAUNOMINEN
Karjakaivolla on käytössä netissä vapaaehtoinen saunakalenteri, johon saunojien
toivotaan merkitsevän saunomisaikeensa. Tällä pyritään vähentämään polttopuiden
kulutusta ja lisäämään yhteisöllisyyttä, kun saunomiset sovitettaisiin peräkkäisiksi tai
haluttaessa jopa samanaikaisiksi. Pyydä saunakalenterin käyttöohjeet jäsenasioiden
hoitajalta: jasenasiat@lapinkavijat.fi.
Puuvajan avain roikkuu koukussa saunan pesuhuoneessa ikkunan vasemmalla puolella.
Tuuletusräppänät ja pellit pidetään aina auki niin tuvassa kuin saunassakin. Käytä
saunassa omaa laudeliinaa.
Ennen lämmitystä ja saunomista:
- Tyhjennä kylmät tuhkat tulipesistä peltiämpäriin ja vie ne kompostin viereiseen
kannelliseen tuhka-astiaan.
- Lakaise roskat lattialta.
- Ota saunavesi lammesta.
- Jos käytät öljylyhtyjä, ripusta ne ikkunoiden ulkopuolella oleviin nauloihin.
Vaihtoehtoisesti voit käyttää LED-lyhtyjä, katso lyhtyohjeet alempaa.
- 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 pystyyn löylyhuoneen puolelle.
- Jotta sauna kuivuu, lisää kiukaaseen muutama puu saunomisen päätyttyä ja jätä
löylyhuoneen ovi auki.

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.
Sammuttaminen
- Nosta suojalasi ylös ja sammuta liekki puhaltaen.
- Laske lasi alas.
- Älä väännä sydäntä öljysäiliön sisälle.
LED-LYHTYJEN KÄYTTÖ
- Alamajan eteisen komerossa on kolme LED-lyhtyä. Niihin kuhunkin tarvitaan kolme
AA-paristoa. Vaihda lyhdyn kaikki paristot samalla kerralla. Tuo pimeänä aikana
varmuuden vuoksi mukanasi varaparistoja.
- LED-lyhdyt eivät ole vesitiiviit eikä niitä saa viedä löylyhuoneeseen kuumuuden
takia, joten ne voi ripustaa öljylyhtyjen tapaan ikkunoiden ulkopuolella oleviin
nauloihin.
JÄTTEEN KÄSITTELY
- Vie maatuva jäte vihreään kompostilaatikkoon.
- Polta palava jäte tai vie se pois.
- Vie kaikki muu jäte mukanasi pois (myös paristot, 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.
- Jätä pellit ja tuuletusräppänät auki niin saunassa kuin tuvassakin.
- Muistitko varmasti kirjoittaa nimesi seurantakirjaan?
- Varmista, että kaikki ikkunat ovat kiinni, liiteri on lukossa ja että kämpän ovi meni
lukkoon.

KÄYTTÖMAKSUT
Huom! 1.1.2022 alkaen maksetaan erikseen saunomisesta ja yöpymisestä.
Maksa Karjakaivon käyttömaksut tilille FI18 2142 1800 0138 42 käyttäen viitettä
1999 tai maksa MobilePayllä numeroon 19993. Pelkkä päiväkäynti on maksuton.

Jäsenet
Ei-jäsenet
Lapset (alle 16 v.)
Perhehinta (1-2 aikuista jäsentä ja lapset)

Sauna
5€
8€
2,50 €
10 €

Yöpyminen
5 €/vrk
8 €/vrk
2,50 €/vrk
10 €/vrk

Talkoissa ja tapahtumissa saunominen on maksutonta ja talkoissa myös yöpyminen.
Yhdistyksen ohjelmassa olevien saunailtojen saunamaksu on 2 €/hlö, jonka saunan
lämmittäjä/vastuuhenkilö kerää, tai maksu maksetaan MobilePayllä numeroon 19993.
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
– eri kokoisia kattiloita ja kahvipannuja
– kynttilänjalka kruunukynttilöille
– vesiämpäri
– seurantakirja ja kämppäkirja
– sammutin

– laverit patjoineen 3 hengelle
– puhtaita huopia ja tyynyjä
– puulämmitteinen takka ja kamiina
– Trangia-spriikeitin
– kynttilänjalka kruunukynttilöille
– öljylyhtyjä saunan valaisuun ja
valopetrolia sekä LED-lyhtyjä
– vesiämpäreitä ja pesuvateja
– kaira, tuura ja lapio
– seurantakirja ja kämppäkirja
– sammutin

Liiteri

Ulkokäymälä

– saha ja kirves
- kuoriketta ulkokäymälään
- valopetrolia
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