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Pönniälän majan käyttöohje
Kämpän sijainti:
Pohjoinen leveys 61 astetta 16.673 minuuttia
Itäinen pituus 027 astetta 55.950 minuuttia
WGS 84 koordinaatiston mukaan.
Kämpän varaus
Kämpän varaus tapahtuu kololla olevan listan perusteella. Kirjoita aina listaan puhelinnumero, josta sinut
tavoittaa ennen ja jälkeen varatun viikonlopun. Avaimet Pönniälään löytyvät samasta paikasta ja ne tulee
palauttaa sinne viikonlopun jälkeen viipymättä. Jos majaa ei ole varattu minkään vartion tai lauman
käyttöön, voi sen varata johtajien käyttöön. Samasta paikasta löytyy vihko johon voit jättää huomautuksia
seuraavalle kämpälle menijälle tai majaisännälle/emännälle.
Keittiö
Keittiössä saa säilyttää vain kuivamuonaa avaamattomissa pakkauksissa (hiirivaara). Tuo pilaantuva ruoka
takaisin kaupunkiin. Kämpän keittiötavarat ovat tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti vain kämpällä. Keittiön
astiat tulee lähtiessä tiskata hyvin ja pöytäpinnat pyyhkiä. Keittiöön jätetty muona on kaikkien käytettävissä.
Henkilökohtaiset varastot eivät ole kämppähengen mukaisia. Keittiössä olevia ämpäreitä ei käytetä muualla
kuin keittiössä.
Kaasulieden käyttö
Kaasulieden käytössä tulee käyttää äärimmäistä varovaisuutta. Kun käytät liettä, tarkista ensimmäisenä, että
sen kaasuletku ja liittimet ovat ehjät. Mikäli näin ei ole, toimita siitä tieto välittömästi majaisännälle tai emännälle ja lopeta lieden käyttö. Muista puhdistaa liesi käytön jälkeen, jotta seuraavatkin voivat sitä
käyttää.
Lieden käyttö tapahtuu seuraavasti:
1. Tarkasta kaasuletku sekä liitokset, ettei niissä ole murtumia. Tarkista myös, että kaasuhana on
liedestä kiinni.
2. Kiinnitä kaasuletku kaasupulloon ja avaa kaasuhana pullosta.
3. Sytytä tulitikku ja vie se kaasulieden kohdalle.
4. Avaa hitaasti kaasuhana liedestä ja paina sitä samalla levyä kohti.
5. Kun tuli on palanut hetken, lopeta painaminen.
6. Sammutus tapahtuu lieden säätimestä kääntämällä. Kun lopetat käytön, irrota kaasuletku pullosta
Kaasupullot
Pönniälässä on useampi kaasupullo ja niiden täyttäminen kuuluu käyttäjien vastuulle. Kun huomaat kaasun
loppuvan toimi seuraavasti:
1. Tuo tyhjä kaasupullo kaupunkiin.
2. Käy täyttämässä kaasupullo huoltoasemalla.
3. Vie täysi kaasupullo kololle ja kirjoita vihkoon seuraavalle, että ottaa sen mukaansa.
4. Vie lasku/kuitti oman lippukuntasi edustajalle.
Töhöjen käyttö
Lippukuntien töhöjä ei missään nimessä saa käyttää sisällä saati terassilla, vaan niiden tulee aina olla
kovalla ja palamattomalla alustalla. Muuten töhöjen käyttöön pätee samat ohjeet kuin kaasulieden käyttöön.
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Takan käyttö
Takan käytössä tulee olla rauhallinen etenkin talvella, sillä takka lämpenee hitaasti ja on siten hyvin altis
halkeamille etenkin kovilla pakkasilla. Tällöin tuleekin menetellä siten, että aluksi lämmitetään ainakin noin
tunnin ajan hyvin pienellä liekillä, jotta takka lämpiää. Kun takka on lämmennyt tunnin ajan, voidaan alkaa
pikkuhiljaa suurentaa lämmitystehoa. Muistakaa avata pelti ennen käyttöä ja sulkea se käytön jälkeen, jottei
lunta tulisi tupaan.
Kun huomataan, että tuhkapesä on täynnä, tyhjennetään se kiven takana olevaan kaivon renkaaseen. Älkää
kuitenkaan ikinä tyhjentäkö kuumia tuhkia sinne, sillä silloin tulipalon riski on suuri.
Myrskylyhtyjen käyttö
Myrskylyhdyt ovat hyviä valon lähteitä etenkin talvella, niistäkin on kuitenkin muistettava muutama seikka.
Lyhtyjen tulee aina olla palamattomalla alustalla tai ripustettuna siten, ettei sen läheisyydessä ole palavaa
materiaalia. Kun lyhtyjä poltetaan, tulee huolehtia siitä, että niissä on tarpeeksi polttoainetta ja että niissä ei
ole liian suurta liekkiä nokeamassa laseja. Myrskylyhdyissä tulee käyttää polttoaineena valopetrolia ja sitä
tulee lisätä vasta, kun myrskylyhty on täysin jäähtynyt. Tankkaamista ei saa suorittaa missään nimessä
sisällä eikä terassilla, vaan se tulee tehdä hiekkaperäisellä maalla.
Myrskylyhty sammutetaan aina nostamalla lasia vivusta, JA PUHALTAMALLA liekki sammuksiin. Lankaa ei
siis ruuvata alaspäin, jolloin lanka tippuu lamppuöljyn sisään.
Kynttilöiden polttaminen
Kynttilöitä saa polttaa ainoastaan niille tarkoitetuilla alustoilla, joita on kiinnitetty sekä kämpän seiniin että
kattoon. Tuikkukynttilöitä ei saa missään nimessä polttaa ilman alustaa esimerkiksi pöydällä, koska siitä jää
jälki pöytään. Ulkokäyttöön tarkoitettuja kynttilöitä ei missään nimessä saa polttaa sisällä eikä kuistilla, koska
niistä jää jälki puuhun.
Sammutusvälineistön sijoitus ja käyttö
Pönniälässä on yksi kuuden kilon jauhesammutin, joka sijaitsee keittiössä, sekä yksi sammutuspeite, joka on
myös keittiössä. Molempien käytön pitää olla tuttua toimiville johtajille. Sammuttimen huollosta huolehtii
majaisäntä ja -emäntä. Lisäksi majassa on häkävaroitin, josta ei saa missään nimessä poistaa paristoa
silloin, kun joku nukkuu kämpässä.
Polttopuiden tekotavat ja sijoitus
Polttopuut tulee pilkkoa puuvajan edustalla, jottei pilkettä leviä ympäri tannerta. Polttopuissa periaatteena on
se, että niitä tehdään yhtä paljon ja mielellään hiukan enemmän kuin itse on poltettu reissun aikana. Lisäksi
hyvänä tapana on tehdä sytykkeet seuraavaa varten valmiiksi.
Polttopuita säilytetään kämpässä puisessa laatikossa, saunalla Jotulin vieressä sekä puuvajassa. Nuotiolla
istumisen jälkeen polttamattomat puut viedään takaisin puuvajoihin. Puuvajassa polttopuiden tulee olla
järjestyksessä ja puita otetaan päältä eikä vedetä välistä. Jos puut ovat loppumaisillaan, ilmoita siitä
majaisännälle/emännälle.
Nuotiopaikat
Nuotiopaikkoja on kaksi kappaletta ja muualle ei tehdä nuotiota. Toinen nuotiopaikka sijaitsee rannassa ja
toinen puuvajan vieressä. Muistakaa aina polttaa puut loppuun ja polttakaa nuotiossa niin sanottua
roskapuuta ja säästäkää kunnolliset halot kämpälle poltettavaksi. Nuotioiden sytytyksessä ei käytetä palavia
nesteitä, varsinkaan bensaa, johtuen turvallisuustekijöistä. Siivotkaa nuotiopaikka käytön jälkeen siten, että
makkaratikut eivät ole ympäri lääniä.
Sauna
Saunan lämmityksessä tulee olla tarkkana, huomioi ainakin seuraavat seikat saunalla:
1. Aina kun lämmität saunaa, tulee lämminvesiastian olla täysi, jottei kiuas rupea kupruilemaan.
2. Älä vie kynttilöitä saunaan, sillä ne sulavat sinne ja ovat mukavia raaputtaa irti lauteista. Saunan
ikkunan ulkopuolella on koukku, johon voi laittaa myrskylyhdyn roikkumaan, jotta saa valoa saunaan.
3. Käytön jälkeen laita vielä muutama halko palamaan, jotta sauna hiukan kuivaa.
Lappeenrannan Walliveljet ry
www.walliveljet.net

Lappeenrannan Walliveljet
-luotuja kulkemaan28.5.2013
4. Kun kiuas ei enää ole kuuma, tyhjennä vesiastiat, jottei vesi jäädy niihin ja avaa lattiassa oleva
luukku, jotta sauna tuulettuu.
5. Älä pilko polttopuita saunan taikayönsinisellä terassin lattialla.
6. Älä polta kynttilöitä Jotulin päällä ilman alustaa.
7. Älä polta kynttilöitä makkaranpaistoalustalla.
Kaivo
Älä pumppaa kaivolla vettä siten, että kaivon ympärillä on talvella luistinrata. Kaivo on täynnä kumisia
tiivisteitä, joten ole varovainen sen käyttämisessä talvella.
Puucee
Vessat ovat Biolanin kompostoivia käymälöitä, niissä on erillinen nestesäiliö, johon virtsa kerääntyy.
Tyhjennä nestesäiliö sen täytyttyä maahan, riittävän kauaksi rantaviivasta. Käymälöiden täytyttyä voi niitä
tyhjentää alhaalta löytyvästä luukusta. Mullan voi levittää käymälöiden takana olevaan metsään. Käymälöihin
ei saa missään nimessä laittaa terveyssiteitä/tampponeja, sillä ne eivät maadu mullan joukkoon. Puuceehen
voit myös tyhjentää ruuanjätteet.
Tupakointi
Tupakointi pilaa terveytesi. Jos kuitenkin välttämättä haluat tervata keuhkosi, tee se muualla kuin kämpän
terassilla saati sisällä ja laita tumpit samaan paikkaan kuin tuhkat.
Jätteet
Tuo palamattomat jätteet (lasi, metalli, muovi, pullot, paristot...) takaisin kaupunkiin ja kierrätä ne siellä. Polta
paperi ja muu palava jäte. Tarkasta, saako muoviroskat polttaa turvallisesti. Sytykkeeksi kelpaavan, puhtaan
paperin yms. voit jättää puulaatikkoon, jos se ei ole ennestään täysi. Ruuantähteet tulee tyhjentää wcastioihin, eikä niitä tule missään nimessä haudata maastoon.
Rangaistuskäytäntö
Jokainen kämpän käyttäjä on velvollinen tutustumaan näihin ohjeisiin. Jos rikot tai huomaat jonkun muun
rikkoneen majaohjetta, voidaan ohjeiden rikkojaa rankaista esimerkiksi talkooyöllä kämpän hyväksi. Näistä
päättää yhdessä lippukunnanjohtajat / majaisäntä / majaemäntä. Jos siis epäröit jonkin asian suhteen ota
yhteyttä majaisäntään tai majaemäntään, heiltä saat opastusta aina kämppään liittyen. Jätä siis kämppä
parempaan kuntoon aina kuin se oli itse sinne tullessasi!
Siivous
Siivoa kämppä parempaan kuntoon, kun se oli tullessasi. Huolehdi ainakin seuraavista asioista:
1. Tuli on sammutettu nuotiopaikoilta, takasta ja saunalta.
2. Tuhkat on tyhjennetty.
3. Kaasuletkut on irrotettu pulloista.
4. Puulaatikko on täynnä kuivia puita.
5. Lattia on siistitty ja lakaistu sekä matot puisteltu.
6. Saunan lauteet on huuhdeltu ja vedet tyhjennetty.
7. Ikkunat ja ovet on suljettu.
8. Astiat on tiskattu
TUOTHAN ROSKAT MUKANASI KAUPUNKIIN!!!
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