
PÖMPELIN MAJAN KÄYTTÖOHJEET 

Ennen retkeä 

• ilmoita retkestä: retkelle lähtevän ryhmän johtaja ilmoittaa retkestä tekstiviestinä LPKJ:lle 
Niina Kojonen 050 3011476 (niina.kojonen@hotmail.com) ja MajaValle = Sami Erkkilä 0400 
874453. Mikäli ajankohdassa jotain häikkää (toinen varaus samaan aikaan), majava ottaa yhteyttä 
uuden ajan sopimiseksi 

• avaimet: majan avain otetaan kolon johtajakaapista 
• vesi: jokainen retkeläinen tuo mukanaan esim. 1,5 L pullon vettä ruokaa ja juomaa yms varten 

Majalla 

• talvella puhdista portaat lumesta 
• valaistus: majalla on aurinkokennoilla latautuva 12 voltin valaistus. Tullessasi majalle napsauta 

päävirtakytkin päälle oikeasta nurkasta pöydän takaa, silloin syttyvät ainakin ulkovalot. Lisää 
valokatkaisijoita on ovipielessä ja parvella. Lähtiessäsi katkaise sähköt päävirtakytkimestä. 
Kynttilöitä saa käyttää vain palamattomilla alustoilla alakerrassa eikä koskaan eikä missään 
tapauksessa parvella. 

• palovaroittimet: tarkista palovaroittimien toiminta majalle saapuessasi. Vaihda patterit tarvittaessa. 
• lämmitys: tyhjennä kamiinasta tuhkat pieneen peltitynnyriin. Tarvittaessa astia tyhjennetään 

majan sivulla olevaan isoon tynnyriin. Pidä aluksi veto täysillä, säädä pienemmälle majan 
lämmettyä. Älä laita puita pesään niin että ne koskettavat lasiluukkuihin. Muista että talvella 
majan lämpeneminen kestää useita tunteja, harkitse josko menet itse paikalle vähän aiemmin 
lämmittämään. Kamiinassa saa polttaa pois kaikki pienet muovi- ja paperijätteet mutta ei mitään 
foliota sisältävää 

• jos huomaat epäsiisteyttä tai rikkoutuneita paikkoja tms., niin ilmoita HETI majavalle 
• kaasukeitintä käytetään vain ruuan valmistukseen, ei lämmitykseen 
• trangiaa käytetään vain ulkona palamattomalla alustalla, ei koskaan sisällä, terassilla eikä laavussa 
• hätäpoistumistienä parvelta toimii ikkuna. Hätätilanteessa riko ikkuna, aseta esim. makuupussi 

aukon alareunaan suojaamaan lasinsirpaleilta ja poistu tikkaita myöten. Tulipalon sattuessa 
ryhmän kokoontuminen lipputangon luona. 

• Luonnollisesti maja, laavu ja lähiympäristö on päihteetöntä aluetta. Siellä ei myöskään tupakoida.  

Lähtiessäsi 

• merkitse käyntisi vieraskirjaan 
• kanna puulaatikko täyteen kuivia puita ja tee valmiiksi sytykkeitä seuraavalle vieraalle 
• siivoa maja huolellisesti, pese lattia tarvittaessa 
• tiskaa käyttämäsi tai muusta syystä likaiset majat astiat 
• puhdista myös käyttämäsi siivousvälineet 
• majalla ei ole jätehuoltoa joten: JOKAINEN VIE KAIKKI ROSKANSA POIS MUKANAAN 
• katso että ulkoalue, käymälä ja laavu jäävät siistiksi 
• katso ettei lippu jää tankoon 
• katkaise virta pääkytkimestä 
• lukitse ovi ja palauta avain majavalle 

Jos olet jättänyt majan epäsiistiksi tai jotain rikkoutunutta korjaamatta, niin seuraava ryhmä 
soittaa majavalle ja SINÄ KIIDÄT HETI SALAMANA HOITAMAAN ASIAN KUNTOON!! 
Ei joskus tai seuraavana päivänä tai tunnin päästä vaan HETI !!! 


	PÖMPELIN MAJAN KÄYTTÖOHJEET
	Ennen retkeä
	Majalla
	Lähtiessäsi


