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KÄMPPIEN JA KURSSIKESKUSTEN 
VARAAMINEN PARTION ULKOPUOLISEEN 
KÄYTTÖÖN 
 

Tervetuloa käyttämään Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön kohteita! Varaamalla partiokämppiä ja -
kurssikeskuksia olet mukana mahdollistamassa partion nuorisotyötä. Vuokratuotto käytetään 
alueiden ylläpitoon ja kehittämiseen. 

 

 

KÄMPÄT JA KURSSIKESKUKSET 
 
Yksittäiset kohteet: 

• PEURANTUPA (25 hlö), (Koivuharjuntie 78, 03100 Nummela). 

• KUUSITUPA (25 hlö), (Rajakoskentie 5, 01760 Vantaa). 

• KILJAVA UUTTU (9 hlö), (Vihtilammintie 25, 05200 Rajamäki). 

Yhteiskäyttöalueet: 

• NUUKSION PARTIOKÄMPÄT (3x20 hlö), (Ruuhijärventie 11 & 15, 02820 Espoo). 

• KAVALAHDEN KURSSI- JA LEIRIKESKUS (3x8 hlö + 50 hlö), (Björnvikintie 109, 10230 Inkoon as.). 

• KILJAVAN KURSSI- JA LEIRIKESKUS (25 hlö + 25 hlö + 100 hlö), (Vihtilammintie 45, 05200 
Rajamäki). 

KOHTEIDEN VARUSTETASO JA PALVELUT 

Kaikki kohteemme ovat omatoimikohteita. Emme valitettavasti pysty tarjoamaan esimerkiksi 
siivouspalveluita. Varauduthan siis huolehtimaan ruuat, petivaatteet ja siivouksen itse. 

Kohteitamme ylläpidetään osittain talkoovoimin, joten tutustuthan huolellisesti varausohjeisiin ja 
kämppien varustetasoon ennen varausta. Tarkemmat kohdekohtaiset tiedot löydät osoitteesta 
www.partiokampat.fi. 
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VARAUS JA LASKUTUS 

 
Kohteissamme on erityisen hyvin vapaata arkena, mutta myös viikonloppuja on varattavissa. 
Huomioithan, ettemme lähtökohtaisesti vuokraa yhteiskäyttöalueita (ks. yllä) kuin varaajille, jotka 
varaavat koko alueen itselleen. 

Tähän voimme tehdä poikkeuksia silloin, kun:  

• Ulkopuolinen toiminta on partioon sopivaa, pienimuotoista ja rajattua. 
• Varaus tehdään lähellä tapahtuman järjestämistä ja voidaan olettaa, ettei partiovaraajia enää ole 

tulossa alueelle. 
• Ajankohta on hiljainen partiolaisten varausten osalta (esimerkiksi elokuu ja pyhät). 

Kohteiden varaus onnistuu tekemällä tunnukset osoitteessa varaus.partiokampat.fi ja tekemällä 
varauksen varauskalenterista. Sinuun otetaan tarvittaessa yhteyttä varausvahvistuksen yhteydessä. 

Laskutamme varaukset kerran kuukaudessa aina seuraavan kuukauden alkupuoliskolla. Voit siis 
huoletta odottaa laskua varauksesi jälkeen. Jos merkitset laskutusosoitteen tilalle 
sähköpostiosoitteen, osoitamme laskun sinne.  

Tehty varaus on sitova. Varauksen voi perua veloituksetta 1kk ennen varauksen alkua, minkä jälkeen 
varaus laskutetaan täysimääräisenä. 

AVAIMET JA LÖYTÖTAVARAT 
 
Avaimet voi noutaa muutamaa päivää ennen varausta ja ne tulee palauttaa seuraavan viikon alussa 
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimistolle: 
 
Partioasema, toinen kerros. 
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki, 
puh: (09) 8865 1200 (Avainten noutoon liittyvät kyselyt) 
www.päpa.fi/toimisto 

Ole rohkeasti yhteydessä kaikissa kysymyksissä: 
Kiinteistövastaava Timo Pääskynkivi 
timo.paaskynkivi@partio.fi tai 050 511 2606  
(Arkisin 8–16, viikonloppuisin vain akuuteissa asioissa) 
 
 

 
Tutustu kämppään! 

Kohteisiin pääsee tutustumaan laina-avaimella 
aina silloin kun siellä ei ole varaajia. Kysy 

rohkeasti aikoja! 

 
Retkeily 

Kohteittemme lähellä on 
erikseen varattavia 

retkeilyalueita.  
Tutustu myös niihin! 
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