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TERVETULOA NUUKSIOON
TIEDOT

Osoite: Ruuhijärventie 11-15, 02820 Espoo.
Avaimet: Pääkaupunkiseudun partiolaisten toimisto
(09) 8865 1200, Partioasema, 2. krs Töölönkatu 55, 00250 Helsinki
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tietoa-meista/toimisto
(Aavinten nouto ja haku sovitaan toimiston kanssa, aukiolo linkistä)
Ohjeet: Partiokampat.fi ja Kämppäkansio kohteella.

PULMATILANTEET

Emme ole 5 tähden hotelli, vaikka parhaamme yritämme. Partiokämppien varaajien toivotaan olevan omatoimisia.
Tietenkin isoissa ongelmissa olkaa yhteyksissä huoltomieheen tai kiinteistövastaavaan, mutta muistakaa ensin tutkia
ohjeet ja varaston tarvikkeet.
• Toimisto: Päpa (09) 8865 1200 (Arkisin 9-16)
• Huoltomies: Timo Lyytinen 050 3397 883 (puhelin päivystys VKL, kierrokset ARKI)
• Kohdevastaava Partiolaisten Isännistö: Antti Ranki 050 354 0077
• Kiinteistövastaava: Partiosäätiö, Timo Pääskynkivi 050 511 2606 (Arkisin 8-16)
• Hätänumero: 112
• Myrkytyskeskus: (09) 471977 tai (09)4711 (vaihde)
Alueen kokoontumispaikka
hätätapauksien (tulipalon
varalta) on alaparkkipaikka.
PALAUTE
• Toimistolle avainta palauttaessa
• http://www.partiokampat.fi/
Pelastustiet jätetään vapaiksi
• Huoltomiehen vihko kämpällä
autoilta ja omilta rakennelmilta.

YLEISTÄ
•
•
•
•
•

Sauna: on kaikkien kämppien käyttäjien yhteisessä käytössä. Sauna vuoroista sovitaan käyttäjien kesken,
tarvittaessa isännän avustuksella. Sauna lämpiää puulla ja vesi kannetaan kaivosta.
Vesi: Porakaivo 15 m Saunan edessä, vesi kannetaan keittiöön. Kaivo toimii katkaisimella. Juomakelpoista.
WC: Puuliiterin päädyssä 2kpl lämmitettyjä koppeja. Säiliö WC.
Jäte: Sekajäte viedään Ruuhijärventien varrella olevaan partiolaisten jätekatokseen. Keräysjakeet kotiin.
Kyöpeli: Sauna, kaivo sekä käymälät ovat myös naapurikämpän, Helsingin Kotkien Kyöpelin, käytössä.
Saunavuoroista sovittaessa Kyöpelin väki on tasavertaisessa asemassa.

POISTUMINEN

Loppusiivous kuuluu varaajille. Lue siivous ohjeet huolella ja varaa siivoukseen aikaa. Jaa siivousalueet ajoissa sekä
sisällytä se retkesi ohjelmaan. On ikävää jäädä yksin siivoamaan ja vielä ikävämpää meidän on lähettää siivousmaksu
jälkikäteen. Patterit ja jääkaappi päälle, mutta laske virta pienelle. Tarkista ovet ja valot lähtiessäsi.

OTA MUKAAN RETKELLE


•
•
•
•
•
•
•

Käy kuittaamassa pelastusohje luetuksi: www.partiokämpät.fi/nuuksio
Avain kämppään (avaimen haku ja palautus sovitaan toimiston kanssa).
Makuualusta + makuupussi tai petivaatteet.
(MYRSKYLYHTY + valopetrolia tai akkuvalaisin. Mörrimöykyssä ei ole sähköä!)
KÄSIDESI, talouspaperi, kuivausliina astioille.
Omat pussit kierrätysjakeille. Purkkeja ylimäärisen ruoan viemiseen kotiin.
Omat ruokailuvälineet + erikoisemmat ruoanlaittovälineet.
Sisäkengät tai villasukat, varsinkin keittiöhenkilöstö (Mörrimöykky).
Älä jätä kämpille mitään ylimääräistä tai ruokaa jääkaappiin. Ne lentävät roskiin!

Pelastusohjeeseen
tutustuminen on pakollista!
Ja muista kouluttaa
turvallisuusasiat myös muille
ryhmäsi jäsenille.
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AJO-OHJE
Nuuksio:

Ruuhijärventie 11-15, 02820 Espoo
Ruuhijärven kämpät ja ajo-ohjeet sinne löytyvät
helposti eri karttapalveluista osoitteella hakemalla.
Älä aja naapureiden pihalle! Älä myöskään pysäköi
siten että tukit tien!
Kaikki alueen ajoväylät on jätettävä tyhjiksi mahdollista
huoltoajoa sekä hälytysajoneuvoja varten. Autoja
mahtuu yläparkkikselle noin 5 kappaletta ja 10 lisää
alaparkkikselle. Huoltorakennuksen eteen EI SAA
pysäköidä, se on tarkoitettu huoltoajoa varten
AMBULANSSIN JA PALOAUTON PITÄÄ
WC RAKENNUKSELLE ASTI!

Vanhempien kyydillä
Tilausbussit

Keväisin kun lumi on sulanut ja pakkaset
hävinneet, tie muuttuu veteläksi ja murtuu
helposti ojan reunasta. Tien kuivuminen kestää
muutamia viikkoja. Kelirikon aikana on ajettava
varovasti ja raskaalla kalustolla ei saa ajaa tiellä!

Ruuhijärventie on kapea ja partiolaisten
alaparkkipaikalle ei mahdu kuin muutama auto
kääntymään. Saapukaa paikalle porrastetusti tai
pyytäkää vanhempia jättämään lapset Ruuhijärventien
alkupäähän. Naapurien pihalle ei saa parkkeerata tai
kääntää autoja!

Tilausajoissa varmistakaa kuljettajalta tietääkö
hän paikan ja reitin. Ottakaa oma ajo-ohje
mukaan kuskille. Talvella tie voi olla hyvinkin
jäässä, joten neuvokaa kuljettajaa
varovaisuuteen. Ruuhijärventiellä ei mahdu
kohtaamaan ja bussia ei pysty kääntämään.
Tilausbussit pitää jättää Ruuhijärventien
alkupäähän

Julkisilla

Viikonlopun partioseikkailu alkaa, kun ryhmä
yhdessä lähtee julkisilla retkelle!
https://reittiopas.hsl.fi/
Perillä kohteelle kävely 0.6 km, lähin bussipysäkki
Haukkalammentie.
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LÄHTIESSÄSI NUUKSIOSTA
Muista huolehtia, että kaikki kohdat ovat kunnossa ennen kuin poistut paikalta. Rastita kynällä
aina kyseinen kohta sen tarkastettuasi. Yksinään tehtävien hoitamiseen menee aikaa. Mikäli
poistut alueelta muiden mukana, ota tämä huomioon aikataulun suunnittelussa!
Teimme hyvän työn retken aikana

Jaoin siivous alueet osallistujille ja siivosimme ohjeiden mukaan:
Nukkumatilat
Keittiön (en jättänyt ruokaa jääkaappiin tai hyllyille)
Saunan (muiden kämppien kanssa yhdessä)
WC 2kpl (muiden kämppien kanssa yhdessä)
Roskat viety jäteastiaan Ruuhijärventie 5 ja kierrätys jakeet veimme kotiin.

Kiersin viimeisenä kaikki tilat:
Löytötavarat mukaan, valot kiinni, lämmöt alas ja nykäisin ovea, niin että meni lukkoon.

PALAUTEKYSELY
Vastatkaa retken lopussa sähköiseen palautekyselyyn, se vie vain 2 minuuttia.

http://www.partiokampat.fi/palaute
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