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TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA
Yleinen hätänumero 112
Soita kiireellisissä hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa vaarassa.
Hengenvaarallisia oireita ovat:





Rintakivut, jotka ovat tulleet äkillisesti tai pahentuneet
Kova vatsakipu, erityisesti jos siihen liittyy kuume
Hengenahdistus, joka on syntynyt äkillisesti tai pahentunut huomattavasti
Äkilliset sairauskohtaukset, kuten kouristukset, tajuttomuus, halvaus, äkilliset vaikeat kivut,
äkillinen verenvuoto

Kun soitat hätänumeroon 112:




vastaa kysymyksiin
toimi annettujen ohjeiden mukaisesti
lopeta puhelu vasta, kun saat luvan

Kämpän osoite on Lillängintie 340, 04130 Sipoo (kääntöpaikka).
Tasokoordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6 690 719 E 408 841
Terveyskeskus
Nikkilän terveysaseman osoite: Jussaksentie 14, 04130 Sipoo
Päivystysluonteiset asiat arkisin klo 8.00 - 16.00, puh. (09) 2353 6001.
Sairaala
Porvoon aluesairaalan osoite: Sairaalantie 1, 06151 Porvoo
Päivystyspoliklinikan puh. (019) 548 2551
Sairaalassa on erikoissairaanhoidon päivystys 24 tuntia vuorokaudessa.
Sairaalan tiloissa toimii myös terveyskeskuspäivystys iltaisin ja öisin klo 16 - 08 sekä viikonloppuisin.
Lähin väestönsuoja
Monitoimihalli, Lukkarintie 5, 04130 Sipoo
Kriisiviestintä
Ilmoita tieto vakavasta tapaturmasta tai ”läheltä piti”-tilanteesta heti tilanteen salliessa lippukunnanjohtaja
Emmi Lehvoselle, puh. 040 837 6457.
Lippukunnanjohtaja tekee päätökset ja vastaa tiedottamisesta eteenpäin.
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1. Alkusanat ja kiitokset
Tervetuloa nautiskelemaan metsäelämästä
Partiolippukunta Sipoon Hukkien eräkämpälle
Nynäsiin!
Oma eräkämppä oli ollut jo nuoren miehen
ikään kasvaneelle lippukunnalle pitkäaikainen
haave 1990-luvulta lähtien. Edellisestä
Lehvosten mailla sijainneesta Eräperä kämpästä jouduttiin luopumaan läheisen
sepelimurskaustoiminnan vuoksi 1996.
Tiedustelut kunnan kanssa alkoivat pian
tämän jälkeen, vuonna 1997. Jo tuolloin kunta
tarjosi yhtenä vaihtoehtona 1930-luvulla
rakennettua tukkikämppää Frihem-tilalla
Nynäsissä. Kämpästä olivat tuolloin
kiinnostuneet myös muut sipoolaiset
lippukunnat Östersundom Scouter ja
Scoutkåren Åfararna. Kolmen lippukunnan
kesken asioista ei kuitenkaan päästy
yksimielisyyteen ja hanke kariutui.
Samana vuonna Sipoon Hukat haki ja selvitti
myös mahdollisuutta rakentaa itse oma
eräkämppä tai toteuttaa rakennusprojekti
yhteistyössä Åfararnan kanssa.
Vuonna 1999 kämppäasiaa selviteltiin
uudelleen ja neuvotteluissa päästiinkin
pitkälle. Kunta tarjosi tuolloin lippukunnalle jo
vuokrasopimusta, mutta yksityiskohdista ei
kuitenkaan päästy sopimukseen ja asia jäi
jälleen kerran pöydälle. Aina vuoteen 2005
saakka tulokset olivat samansuuntaisia. Kunta
ei esittänyt erityistä innostusta hankeeseen ja
lippukunnan anomuspaparit hautautuivat kerta
toisensa jälkeen virkamiesten pöydille.

Elokuussa 2008 yhteydenotto tuotti tulosta ja
lippukunnan edustus vieraili Nynesissä
kunnan teknisen isännöitsijän kanssa. Kunta
ja naapurit olivat myötämielisiä, joten
projektille näkyi pitkästä aikaa uutta valoa.
Kunta kuitenkin totesi kämpän käyttöönotosta
koituvan kuluja, joita se ei lähtökohtaisesti itse
halunnut maksaa. Lippukunta ei ollut innokas
maksamaan sekä korjauskuluja että vuokraa.
Ihmiset vaihtuivat ja vuodet tuntuivat vierivän
projektin kanssa kunnes ratkaiseva uusi
yhteydenotto tapahtui toukokuussa 2010.
Lippukunta oli vuosien saatossa jo ehtinyt
taloudellisestikin varautua kämppäprojektiin ja
nyt oltiin todella hakemassa ratkaisua. Kunnan
kanta asiaan ei ollut oleellisesti muuttunut.
Suhtautuminen hankkeeseen oli positiivista,
mutta kustannukset tulisivat lippukunnan
kannettavaksi. Oma kämppä nähtiin
elinvoimaiselle lippukunnalle tärkeänä
hankkeena, joka tarjoaisi mahdollisuuksia
toiminnan kasvattamiseen ja
monipuolistamiseen tulevaisuudessa.
Sipoonkorven julistaminen kansallispuistoksi
kavensi tämän perinteikkään alueen luvallisia
retkeilymahdollisuuksia ja omassa hallinnassa
olevalla retkeilymaastolle tuli oma arvonsa.
Lippukunnan taloudellinen tilanne oli hyvä ja
pitkän projektin loppuunsaattaminen oli
järkevä päämäärä. Hallitus oli harkinnan
jälkeen valmis lähtemään eteenpäin ja
vuokrasopimusehdotus saatiin aikaiseksi.
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Kämpän korjauskulut neuvoteltiin
kuoletettavan vuokran mukana seuraavan 10
vuoden kuluessa. Tämän jälkeen vuokra
laskisi noin puoleen ja vastaisi kunnan
määrittämiä hallinnollisia kuluja.
Hallitus järjesti ylimääräisen
yhdistyskokouksen kesäkuussa 10.6.2010 ja
haki päätökselleen yhdistyksen hyväksynnän.
Oma, korjauksen tarpeessa oleva, kämppä oli
lippukunnan. Kämpän käyttöoikeus alkoi
kunnan tekemien parannusten jälkeen
syksyllä 1.9.2010.
Kämppä oli seissyt käyttämättömänä
metsässä vuosikymmeniä ja päässyt siten
huonoon kuntoon. Sisätilat rakennettiin ja
eristetiin lähes kokonaan uudelleen.
Varastopuolesta tehtiin uutta sisätilaa,
kämpälle hankittiin kamina, pinnat maalattiin,
pihapiiri raivattiin, perustettiin pysyvä
nuotiopaikka ja kolon pihalta siirrettiin huussi
pihapiiriin.

Rakennustyöstä kiitosta ansaitsevat Mika ja Ari
Andersson perheineen sekä remontointi- ja
hankintapanoksesesta erityisesti Jouni Vänskä ja
Timo Pyörny. Lippukunta kiittää lämpimästi
kaikkia talkoisiin osallistuneita.

Lopussa kiitoksen sana seisoo. Nyt meillä on
oma eräkämppä, jossa ryhmän retken voi
toteuttaa mukavin puittein. Tämä saatiin
aikaan, vaikka vapaaehtoisten aika ja energia
oli välillä kortilla. Viivästyksiä seuraavat
viivästykset tulivat tutuiksi, mutta viimein
kämppä saadaan lippukuntalaistemme
käyttöön – päheän sipoolaisen
partiotoiminnan tyyssijaksi!

Kämppäprojektin loppuunsaattamisen kannalta
kriittisen työpanoksen antoivat Sipoon Hukkien
hallitukset vuosimallia 2010, 2011 ja 2012
lippukunnanjohtajana Ville Vänskä ja lippukunnan
varajohtajana Alex Herlin.

Partiolippukunta Sipoon Hukat ry kiittää K-Rauta
75:sta mittavista lahjoituksista ja mahdollistavasta
yhteistyöstä tarvikehankinnoissa.

Projektin pohjatyötä tekivät 2000-luvulla myös
edeltänyt kämppätyöryhmä: Ossi Ikonen, Antti
Koistinen ja Riikka Lehvonen.

Partiovasemmalla,
Juho Pyörny
kämppäprojektin johtaja 2010–2012
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2. Kämpän varustuksesta
Kämppä on varustettu 4-8 henkilön ryhmän retkeä ajatellen.

Varusteluettelo:






Kamina
Tuhka-astia
Tuhkalapio ja teline
Makkaratikut 4 kpl
Kahvipannu






Pöytä
Tuolit 2 kpl
Vieraskirja
Kämppäkansio




Lapio, pisto-, 2kpl
Kirves
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Saha
Vasara
Myrskylyhty 6 kpl
Lamppuöljy 1 l
Maitokärryt
Lattiaharja
Rikkalapio







Jauhesammutin
EA-pakkaus
Sammutuspeite
Häkävaroitin
Palovaroitin
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3. Yleisiä toimintaohjeita
3.1. Pihapiiri ja liikkuminen ympäristössä
Käytettävissä olevaa pihapiiriä rajaa kämpän Lillängintien puoleinen metsän kulma. Tiheä kuusimetsä ei
ole kunnan maata eikä siellä kulkeminen ole suotavaa. Muihin suuntiin lähimetsä on kunnan
omistuksissa ja näillä alueilla saamme liikkua, retkeillä ja majoittua vapaasti.
Läheinen Nynes-maatila on asutettu. Partiolaisten tulee huomioida tämä liikkumisessa ja äänenkäytössä
– eli muistaa antaa kotirauha. Tilan pariskunnan kanssa on mahdollista tehdä tuttavuutta. He suhtautuvat
toimintaamme ystävällisesti ja avuliaasti. Älä kuitenkaan laske esim. vesihuoltoasi heidän varaansa!
Oheisessa kartassa näkyvät metsätilojen rajat.
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3.2. Yöpyminen pihapiirissä
Puolijoukkuetelttoja varten pihapiirissä on kaksi valmista telttapaikkaa. Suuret teltat tulee pystyttää
lähtökohtaisesti näille valmiille paikoille. Teltoissa saa käyttää kaminaa.
Pihapiirissä on lautarunkoinen pressulaavu, jota saa vapaasti käyttää majoittumiseen.

3.3. Lämmitys
Kämpän lämmitys tapahtuu kiinteän kaminan avulla. Ota huomioon, että talviolosuhteissa pieni kamina ei
välttämättä hetkessä lämmitä tupaa normaaliin sisälämpötilaan. Talvipakkasista koko mökin
lämmittäminen voi viedä vuorokauden tai ainakin useita tunteja.
Vanha hormi on korvattu sisäpiipulla, joten yhdistelmä ei ole kovinkaan varaava ja lämpötila kämpässä
laskee herkästi tulen sammuttua. Toisaalta sisäpiippu suojelee hormia halkeamiselta talviolosuhteissa,
kun hormin lämpeneminen on hitaampaa.
Kaminassa kannattaa polttaa vain puukatoksen puita. Talvella puita kannattaa tuoda huolella sisään
sulamaan. Parhaimman lämmitystehon saat pieneksi hakatulla puulla. Puut pilkotaan pihalla.
Ennen kaminan sytyttämistä on varmistettava, että hormin savupelti ja tulipesän ilmaluukku on avattu.

3.4. Polttopuut
Nykyinen kevyt puukatos löytyy kämpän ovelta katsoen oikealta. Puukatoksen polttopuut ovat käyttöä
varten, mutta noudata kohtuutta. Informoi kämppäisäntää, jos puiden määrä näyttää hupenevan.
Alueen puita ei saa kaataa polttopuiksi ilman eri lupaa. Vanhoja kaatuneita puita ja oksia saa käyttää.

3.5. Nuotiopaikka
Kämpän pihapiiristä löytyy betoninen nuotiopaikka, jolle saa sytyttää avotulen ympäri vuoden.
Pyri käyttämään nuotiopaikalla rankoja ja luonnon roskapuuta.
Nuotiopaikalla on teline kahvi-/teepannua varten.

3.6. WC
Kämpän takaa 20m päästä löytyy puinen punainen huussi, joka on käytettävissä ympäri vuoden.
Huussi tulee tyhjentää aina suuremman tapahtuman lopuksi sekä tarpeen vaatiessa.
Huussin takaseinästä löytyvät tarkemmat tyhjennysohjeet.
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3.7. Vesi
Kämpälle ei tule juoksevaa vettä, eikä alueella ole kaivoa. Tarvittava vesi on tuotava mukana.

3.8. Jätehuolto
Kaikki syntyvät roskat tulee kuljettaa pois poistuttaessa kämpältä.
Biojätteet kannattaa haudata sivummalle maahan ja jäljen tulee olla siistiä.

3.9. Peseytyminen ja sauna
Kämpän yhteydessä ei ole saunaa, eikä muutakaan suoraa peseytymismahdollisuutta.
Savijärven uimarannalle on matkaa 2km. Ranta löytyy palaamalla Lillängintietä takaisin Öljytielle päin.

3.10. Tupakointi
Kämppä ja sen pihapiiri on savuton alue. Tupakoimaan on poistuttava Lillängintien varteen.

3.11. Metsästys
Kämpän lähiympäristössä metsästetään aina loppusyksystä. Hirvien ja peurojen metsästysaika on
29.9.–31.12. Metsästysaikaan on syytä kiinnittää huomiota värikkäällä pukeutumisella.

3.12. Koiraurheilun harrastajat
Lillängintien ja kämpän väliin jäävällä pellolla on tavattu usein koiraharrastajia. Heidän, kuten muidenkin
ulkoilijoiden, kanssa pyrimme toimimaan hyvässä hengessä.

3.13. Tilausruoka
Huhut kertovat, että paikalliset ravintoloitsijat toimittavat pikaruokaa kämpälle.
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3.14. Siivous
Siivousvälineet löytyvät sisääntultaessa vasemmalta seinältä.
Siivoa kämppä sellaiseen kuntoon, jossa toivoisit sen olevan saapuessasi itse seuraavan kerran.
Suorita ainakin seuraavat toimenpiteet:




Tuhkien tyhjennys kaminasta
Mattojen tuuletus ja ravistelu
Lattian harjaus irtoroskista

Lähtiessäsi tarkista, että:





Ikkunat on suljettu
Kaminassa ei missään tapauksessa ole enää tulta
Kalustoluettelon mukainen irtaimisto on tallessa
Ovet on lukittu ja avain taskussasi palautusta varten

© Papunet 2012
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4. Yhteystiedot
4.1. Kämpän sijainti
Osoite: Lillängintie 340, 04130 Sipoo
Tasokoordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6 690 719 E 408 841
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4.2. Kämppäisäntä
Kämpän huoltoa ja ylläpitoa koskevissa asioissa ota yhteyttä kämppäisäntään.
Juho Pyörny
044 295 6950
juho.pyorny@gmail.com

4.3. Lippukunnanjohto
Lippukunnanjohtaja

Emmi Lehvonen

040 837 6457

Lippukunnan varajohtaja

Eetu Elo-Rauta

040 727 4115
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