Lappeenrannan Walliveljet
-luotuja kulkemaan-

Pönniälän majan käyttöohje
Kämpän sijainti:
61 ° 16.673 pohjoista leveyttä
027 ° 55.950 itäistä pituutta
WGS 84 koordinaatiston mukaan.
Kämpän varaus
Kämpän varaus tapahtuu varauskalenteriin tehtävällä merkinnällä.
Varaaja vastaa siitä, että kämpällä on aina paikalla yksi henkilö, joka on suorittanut
majankäyttökoulutuksen.
Avaimet Pönniälään löytyvät Sirkkujen kolon käytävän avainnaulasta ja ne tulee palauttaa sinne
viikonlopun jälkeen viipymättä. Jos majaa ei ole varattu minkään vartion tai lauman käyttöön, voi
sen varata johtajien käyttöön.
Kämpän sähköt
Sähköjärjestelmä on tarkoitettu valaistukseen ja VAIN TARPEELLISEEN VALAISTUKSEEN.
Jos tilassa ei oleskella tai päivänvalo riittää on VALOT SAMMUTETTAVA.
Kännykän latauspiste ei tarkoita kaikkien mahdollisten medialaitteiden lataamista ja käyttöä, vaan
on tarkoitettu YHDEN TURVAPUHELIMEN lataamiseen.
Jokainen voi itse hankkia PowerBankin tms. omien laitteiden ylläpitoon.
Sähköjen päälle kytkentä
Tarkista että sähkökeskuksen säädin osoittaa riittävää akkujen varausta, jos varaus on punaisella
alueella, sähköjä EI SAA KYTKEÄ PÄÄLLE.
Ilmoita välittömästi majaisännälle.
1. Jos varaustaso on vihreällä, sulje sähkökeskuksen ovi ja laita sähköavain pääkytkimeen
2. Käännä asentoon PÄÄLLÄ
Sähköjen pois kytkentä
1. Sammuta kaikki valot katkaisijoista
2. Irrota laitteet ja johdot pistorasioista
3. Käännä sähkökeskuksen pääkytkimen sähköavain POIS asentoon
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-luotuja kulkemaan4. Avaa sähkökeskuksen ovi ja tarkasta varaustaso, jos varaustaso ei ole vihreällä alueella
ilmoita majaisännälle.
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 ruoka on kaikkien käytettävissä. Henkilökohtaiset varastot eivät ole
kämppähengen mukaisia. Keittiössä olevia ämpäreitä ei käytetä muualla kuin keittiössä.
Kaasujääkaappi
Jääkaapin käyttö
Kun kaasupullo on kytketty, sisällä oleva pääventtiili ja jääkaapin kaasuventtiili on avattu;
1. käännä valintakytkin asentoon GAS
2. paina lämpötilansäätökytkin pohjaan ja paina piezosytytintä muutaman kerran, pitäen koko
ajan lämpötilansäätökytkintä pohjassa
3. Kun liekinilmaisimessa osoittimen neula nousee vihreälle alueelle voit vapauttaa
lämpötilanvalintakytkimen ja säätää sen haluamallesi teholle

Jos kaasujääkaappi ei käynnisty:
1. Tarkista, että nestekaasupullon venttiili on auki.
2. Tarkista, onko nestekaasupullossa vielä kaasua jäljellä. Komposiittipullosta näkyy heti, onko
pullo tyhjä. Alumiini- ja teräspullosta se selviää punnitsemalla pullo.
3. Tarkista, että piezosytytin toimii varmasti. Varmista, että paineensäädin on kiinnitetty
kunnolla
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-luotuja kulkemaanKun käyttö lopetetaan:
1.
2.
3.
4.

Käännä valintakytkin asentoon 0
Sulje jääkaapin kaasuventtiili
Tyhjennä jääkaappi ja pakastelokero
Puhdista jääkaappi ja pakastelokero ja jätä pakastelokeron luukku ja jääkaapin ovi raolleen.

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 ja lopeta lieden käyttö. Muista puhdistaa liesi käytön jälkeen, jotta
seuraavatkin voivat sitä käyttää.

Keittotason käyttö:
Kun kaasupullo on kytketty, sisällä oleva pääventtiili, keittotasolle lähtevä ja keittotason
kaasuventtiili on avattu;
1. paina käyttökytkin pohjaan ja sytytä tulitikulla valitsemasi poltin, pitäen käyttökytkintä
pohjassa muutaman sekunnin, jotta liekinvarmistustuntoelin lämpenee ja ylläpitää kaasun
tulon polttimelle
2. nyt voit säätää polttimen tehoa
3. sammutus tapahtuu kääntämällä valintakytkin 0 asentoon.
4. sulje keittotason kaasuventtiili
Jos liekki ei syty:
1. Tarkista, että nestekaasupullon venttiili on auki.
2. Tarkista, onko nestekaasupullossa vielä kaasua jäljellä. Komposiittipullosta näkyy heti, onko
pullo tyhjä. Alumiini- ja teräspullosta se selviää punnitsemalla pullo.
3. Tarkista, onko laitteen poltinosa ruokaöljyn, pölyn tms. tukkima.
4. Varmista, että paineensäädin on kiinnitetty kunnolla.
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Pönniälässä on useampi nestekaasupullo ja niiden täyttäminen kuuluu käyttäjien vastuulle.
Kaasukaapissa on aina kaksi nestekaasupulloa (toinen käytössä ja toinen varalla). Puuvarastossa on
lisäksi kaksi kaasupulloa, joita käytetään töhöjen kanssa.
Kun huomaat kaasun loppuvan, niin toimi seuraavasti:
1. Tuo tyhjä nestekaasupullo kaupunkiin (kuljetettava AINA pystyasennossa).
2. Käy vaihtamassa kaasupullo täyteen.
3. Vie täysi kaasupullo varastoon ja ilmoita seuraavalle käyttäjälle, että ottaa sen mukaansa.
4. Toimita lasku/kuitti oman lippukuntasi taloudenhoitajalle lippukunnan käytännön mukaisesti.
(lippukunnat jakavat kustannuksen 50/50 %)
Töhöjen käyttö
Lippukuntien töhöjä ei missään nimessä saa käyttää sisällä tai terassilla, vaan niiden tulee aina olla
kovalla ja palamattomalla alustalla. Muuten töhöjen käyttöön pätee samat ohjeet kuin
kaasulieden käyttöön.
Töhöissä on letkurikkoventtiilit, jotka varmistavat, ettei kaasua pääse vuotamaan, jos letku
rikkoutuu. Jos kaasua ei tule paineensäätimestä, paina letkurikkoventtiilin nappia, jolloin sulku
vapautuu.
Takan käyttö
Takan käytössä tulee olla rauhallinen etenkin talvella, sillä takka lämpenee hitaasti ja on siten
hyvin altis halkeamille etenkin kovilla pakkasilla. Tällöin tulee menetellä niin, 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.
Tyhjentäkää tuhkat 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.
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-luotuja kulkemaanMyrskylyhdyissä 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 polttaa ilman alustaa esimerkiksi pöydällä, koska siitä
jää jälki pöytään. Ulkokäyttöön tarkoitettuja kynttilöitä ei saa polttaa sisällä eikä kuistilla.
Sammutusvälineistön sijoitus ja käyttö
Pönniälässä on yksi kuuden kilon jauhesammutin, joka sijaitsee keittiössä, sekä yksi
sammutuspeite, joka on keittiössä. Molempien käytön pitää olla tuttua toimiville johtajille.
Sammuttimen huollosta huolehtii majaisäntä ja -emäntä. Lisäksi majassa on häkävaroitin, josta ei
saa 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 retken aikana. Lisäksi hyvänä tapana on tehdä sytykkeet seuraavaa varten valmiiksi.
Polttopuita säilytetään kämpässä puisessa laatikossa, saunalla Jotulin vieressä, saunan päädyn
puusuojassa sekä puuvajassa. Puuvajassa polttopuiden tulee olla järjestyksessä ja puita otetaan
päältä eikä vedetä välistä. Jos puut ovat loppumaisillaan, ilmoita siitä majaisännälle.
Nuotiopaikat
Nuotiopaikkoja on kaksi kappaletta ja muualle ei saa tehdä nuotiota.
Toinen nuotiopaikka sijaitsee rannassa ja toinen kämpän takana montussa. 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. Nuotiolla istumisen jälkeen polttamattomat puut viedään takaisin puuvajoihin.
Sauna
Saunan lämmityksessä tulee olla tarkkana, huomioikaa ainakin seuraavat seikat saunalla:
1. Aina kun lämmität saunaa, tulee lämminvesiastian olla täysi, jottei kiuas rupea kupruilemaan.
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-luotuja kulkemaan2. Saunaa lämmitettäessä on käytettävä malttia ja liian suuren vedon käyttämistä lämmitettäessä,
saunan maksimi lämpötilan on 100 °C.
3. 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.
4. Käytön jälkeen laita vielä muutama pieni halko palamaan, jotta sauna hiukan kuivaa.
5. Kun kiuas ei enää ole kuuma, tyhjennä vesiastiat, jottei vesi jäädy niihin ja avaa lattiassa oleva
luukku, jotta sauna tuulettuu.
6. Älä pilko polttopuita saunan taikayönsinisellä terassin lattialla.
7. Älä polta kynttilöitä Jotulin päällä ilman alustaa.
8. Älä polta kynttilöitä makkaranpaistoalustalla.
Saunan sähköt

Saunan sähköt kytketään päälle ja pois puuvaraston seinällä olevan säätimen virtakytkimestä.
Pois lähtiessä sähköt on AINA kytkettävä pois päältä puuvarastossa olevasta ohjaimesta.
Talvella sähköjen käyttö ei ole suositeltavaa kuin vain saunomisen aikana. Jos akun varauksen
merkkivalo ei ole vihreä ilmoita majaisännälle.
Saunan akun lataaminen aggregaatilla, toimi samoin kuin kämpän akkujen latauksen kohdalla on
mainittu.
Kaivo
Älä pumppaa kaivolla vettä siten, että kaivon ympärillä on talvella luistinrata. Kaivon pumpussa on
kumisia tiivisteitä, joten ole varovainen sen käyttämisessä talvella.
Puuceet
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-luotuja kulkemaanVessat 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. Vessoissa on roskikset niitä varten, roskikset tulee tyhjentää retken jälkeen.
Vessaan voi tyhjentää myös ruuanjätteet. Jokaisen käyttäjän tulee laittaa kuoriketta käytön
jälkeen.
Tupakointi
Tupakointi pilaa terveytesi. Jos kuitenkin välttämättä haluat tervata keuhkosi, tee se muualla kuin
kämpän terassilla tai sisällä ja laita tumpit samaan paikkaan kuin tuhkat.
Jätteet
Tuo palamattomat jätteet (lasi, metalli, muovi, pullot, paristot...) pois kämpältä ja kierrätä ne.
Polta paperi ja muu palava jäte.
Kämpällä on erilliset roska-astiat muoville, metallille ja lasille.
Sytykkeeksi kelpaavan, puhtaan paperin yms. voit jättää puulaatikkoon, jos se ei ole ennestään
täysi.
Ruuantähteet tulee tyhjentää wc astioihin, eikä niitä tule missään nimessä haudata maastoon.
Siivous
Siivoa kämppä parempaan kuntoon, kun se oli tullessasi. Huolehdi ainakin seuraavista asioista:
1. Tuli on sammutettu nuotiopaikoilta, takasta ja saunalta.
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
Tarkasta, että kaikki asiat on tehty tarkastuslistan mukaisesti ja toimita tarkastuslista
majaisännälle!
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Jokainen kämpän käyttäjä on velvollinen tutustumaan näihin ohjeisiin. Jos rikot tai huomaat
jonkun muun rikkoneen majaohjetta, ohjeiden rikkojaa rangaistaan esimerkiksi talkootyöllä
kämpän hyväksi. Näistä päättävät yhdessä lippukunnanjohtajat ja majaisäntä. Jos siis epäröit
jonkin asian suhteen, ota yhteyttä majaisäntään, häneltä saat opastusta aina kämppään liittyen.
Jätä siis kämppä parempaan kuntoon aina kuin se oli itse sinne tullessasi!
Aurinkosähköjärjestelmän akkujen lataus
Kämpän akkujen lataus
Akut tulee ladata retken aikana, jos jännite on laskenut ja sähkönkäyttöä on paljon.
Akut ladataan aggregaatilla ja älylaturilla, jotka löytyvät keisari boxista.
Aggregaatin käyttö
Nosta aggregaatti ulos ja toimi alla olevien ohjeiden mukaan;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tarkista öljyt
Tarkista, että tankissa on bensiiniä, aggregaatissa saa käyttää VAIN 98E bensiiniä
Avaa aggregaatin polttoainehana
Käännä kaasuttimen ryyppy vipu asentoon CHOKE
Käännä kytkin ENGINE SW asentoon ON
Vedä aggregaatti käyntiin
Käännä kaasuttimen ryyppy vipu asentoon x
Anna aggregaatin käydä ja lämmetä ennen kuin kytken mitään laitteita siihen
Kun aggregaatti on lämmennyt ja käy tasaisesti kytke laite ohjeiden mukaan
ulosottopistorasiaan
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HUOM! Aggregaattiin voi liittää käsityökaluja ENINTÄÄN 1500 W yhteisteholta ja
oikosulkumoottoreita ENINTÄÄN 1200 W yhteisteholta
Akkujen lataus
1. Kun aggregaatti on lämmennyt
2. Kytke älylatauslaitteen kaapelit akkuihin punainen (+) punaiseen (+) napaan ja musta (-)
mustaan (-) napaan.
3. Varmista, että älylatauslaitteen pihtikahvat ovat tukevasti kiinni akun navoissa

4. Kytke älylatauslaitteen pistoke aggregaatin pistorasiaan
Akkujen latauksen lopettaminen
1. Irrota älylatauslaitteen pistoke aggregaatin sähkön ulosotto pistorasiasta
2. Irrota pihtikahvat akun navoista
3. Sulje akkulaatikon kansi ja työnnä akkulaatikko kämpän alle
Aggregaatin sammutus
1.
2.
3.
4.

Irrota kaikki aggregaattiin liitetyt laitteet
Käännä kytkin ENGINE SW asentoon OFF
Sulje aggregaatin polttoainehana
Anna aggregaatin jäähtyä ennen kuin nostat sen sisään.
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