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NÄIN KÄYTTÄYDYT HAVUKALLA 
 
Tässä tiivis tietopaketti, kuinka Havukalla toimitaan.  
Ongelmatilanteissa voit soittaa kämppäemännälle, Heidi Mod 040 8273212  
 

AJANKOHTAISTA  
 Parven ulko-oven lukko toimii reistaillen. Se aukeaa normaalisti, mutta lukkoon saaminen on hankalaa. 

Käytä siksi ovea vain hätätilanteissa.  

 Parven oven edessä EI saa nukkua, eikä sen eteen saa laittaa reppua, tms. tavaroita: sisäoven täytyy 
aueta esteettömästi hätätilanteessa. Tarvittaessa kolaa lumi myös parvekkeelta, jotta ulko-ovi aukeaa 
tarvittaessa. 

 Viemäröinti toimii! 

 Vessaan tai vessan takana olevaan kompostiin ei saa laittaa biojätettä tai maatumatonta jätettä. Vessan 
takana oleva komposti on katekompostori, jossa vessasta vuosittain tyhjennettävä esikompostoitunut 
aines jatkaa maatumista.  

 

YLEISIÄ OHJEITA  
 Yleinen hätänumero on 112. Havukan osoite on Tarpoilantie 58, 04130 SIPOO.  

 Perehdy Havukan pelastussuunnitelmaan jo ennen retkeä. Se löytyy myös johtajiston huoneesta. Kerro 
ohjeet hätätilanteessa toimimisesta jokaiselle retken osallistujalle retken alkaessa. Tutustu 
jauhesammuttimen sijaintiin ja käyttöön. 

 Tee nuotio vain viralliselle nuotiopaikalle, joka sijaitsee kämpän pihalla. Ota huomioon mahdolliset 
kulovarotukset ja metsäpalovaarat. Älä jätä tulta vartioimatta ja muista varata sammutusvettä nuotion 
viereen.  

 Tupakointi kämpän sisätiloissa on kielletty! Jos tupakoit ulkona, kerää tumpit palamattomaan astiaan ja 
tyhjennä astia retken loputtua. Alkoholinkäyttö Havukalla on ehdottomasti kielletty!  

 

SÄHKÖ JA LÄMMITYS  
 Tullessasi kämpälle, tarkista, että patterit ovat päällä (=patterissa palaa valo). Jos ei, niin paina 

pattereiden sivussa olevasta katkaisijasta patterit päälle. Lähtiessä ÄLÄ sulje pattereita 

 Lämmitystä ohjataan termostaatista johtajistohuoneen oven karmin vasemmalla puolella. Käännä lämpö 
tullessa 20°C. Korkeammalla lämpötilalla patterit ylikuormittuvat, jolloin osa pattereista ei lämmitä 
ollenkaan toisten paahtaessa kuumana. Huolehdi myös, etteivät tuvan penkit kosketa pattereihin ja älä 
kuivata vaatteita pattereiden päällä. Lähteissä käännä termostaatti noin 7 asteeseen. 

 Takkaa käytetään lämmittämiseen Havukalle saavuttaessa. Patterit pitävät lämmön yllä loppuretken. 
Takassa poltetaan täysiä (muuten ei lämmitä) pesällisiä. Kun lämpötila on lähellä 20 astetta ja edes 
sinisiä liekkejä ei näy, suljetaan piipun pelti. Tarkemmat ohjeet takan käytöstä löytyvät kämpältä. Muista 
avata pelti ennen sytyttämistä! Takka voi savuttaa alkuun ennen kuin hormi lämpiää. 

 

KEITTIÖ  
 Veden kantamiseen ja säilyttämiseen käytetään vesikanistereita, älä tuo saunan tummansinisiä 

ämpäreitä keittiökäyttöön (=epähygieenistä).  

 Pidä kaikki ruoka, myös päivisin, muovilaatikoissa tai kattiloissa, muuten hiiren tulevat syömään evääsi! 

 Laita astiat omille paikoilleen, kun ne ovat kuivuneet.  

 Mikäli tiskiaine, tms. on loppumassa, kerro siitä kämppäemännälle. 

 Keittiön varustus: sähköliesi, -uuni, mikro, kahvinkeitin, vedenkeitin, jääkaappi, pakastinlokero ja 
sähkövatkain  
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KAIVO  
 Havukan käyttövesi saadaan kaivosta. Käytä kämpän kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.  

 Jos kaivo lyö tyhjää, älä pumppaa kaivoa silloin! Silloin kaivon pohjalla oleva sora nousee pumppuun.  

 Jos kaivo on yllättäen tyhjä, voi vettä käydä hakemassa Tarpoilantien päässä olevasta talosta (Tarpoilan 
tilalta).  

 

SAUNA  
 Lämmitä kylmällä ilmalla ensin saunan puoli, jolloin hormi lämpiää ja pata savuttaa vähemmän. 

Pakkasella lämmitä alkuun maltillisesti, ettei hormi halkea! Muista avata pelti! 

 Padan tulee olla täynnä vettä ennen kuin sitä saa lämmittää. Älä lisää puita enää, kun vesi alkaa kiehua.  

 Saunomisen päätyttyä tyhjennä saunan pata, saavit ja ämpärit (voit esim. huuhdella lauteet ja lattian 
ylimääräisellä vedellä), lisää saunan puolelle vielä pesällinen puita, kuivaa lastoilla lattia ja ikkunoihin 
tiivistynyt vesi ja jätä ovet auki ulos asti (estä sulkeutuminen hakasilla), jotta sauna kuivaa. 

 

PUUCEE-VARASTO  
 Avaimet vessaan ja varastoon löytyvät tuvan ikkunalaudalta, pitkässä ruskeassa nahkaisessa 

avaimenperässä.  

 Vessan pönttöön EI saa laittaa mitään maatumatonta (siteet, roskat yms.). Laita ne vessan roskikseen.  

 Retken aikana retkenjohtaja huolehtii kuivikkeen lisäämisestä wc-pönttöihin. Kuiviketta laitetaan 1-3 
kauhallista per pönttö ennen kotiin lähtöä. Kuivike löytyy vessa-varaston väliköstä.  

 Laita käyttämäsi työkalut varastossa takaisin niiden omille paikoille.  
 

JÄTEHUOLTO  
 Kerää sekajäte muovipusseihin ja vie kämpän tienhaarassa/autopaikalla olevaan vihreään jäteastiaan.  

 Biojätettä ei kerätä erikseen, koska vessakompostorin kapasiteetti on rajallinen. Laita biojäte joko 
sekajätteen joukkoon tai vie mukanasi kodin kierrätyspisteeseen.  

 Poltettavat roskat palaa parhaiten saunan padan alla. 
 

POLTTOPUUT  
 Polttopuita on takan vieressä ja kämpän alla ja/tai pinoissa kämpän ympäristössä. 

 Lähtiessäsi täytä kämpän portaiden alla oleva puuhylly, jotta puut kuivuvat seuraavia retkeläisiä varten.  
 

SUOMEN LIPPU  
 Suomen lippua säilytetään johtajistohuoneessa. Jos lippu on lähtiessäsi märkä, jätä se sängyn laidalle 

kuivumaan. Älä unohda salkoon!  
 

LÄHTIESSÄSI POIS  
 Siivoa kämppä, sauna (älä kastele enää), vessa ja piha-alue, ja vie kaikki roskat tienhaaran jäteastiaan.  

 Laita kaikki kämpälle jäävät kuivaruuat kaappiin tai laatikoihin, älä jätä mitään pöydille. Irrota kaikki 
johdot pistorasioista ja jätä jääkaapin ovi auki.  

 Käy laittamassa vessan pönttöön yksi kuupallinen biohajottajaa. Biohajottajaa löytyy varastossa olevasta 
saavista. Tyhjennä vessan roskis ja laita uusi pussi tilalle.  

 Sulje saunan ja takan pellit. 

 Käännä termostaatti 7 asteeseen. Jätä patterit päälle! Sammuta kaikki valot, myös ulkoa (kuistilta ja 
talon kulmasta, katkaisin johtajistohuoneen valon kanssa samassa katkaisimessa).  

 Kirjoita vieraskirjaan.  

 Varmista, että kämppä, sauna ja vaja tulevat lukkoon ja vajan avain takaisin kämpän sisälle tuvan 
ikkunalaudalle. Palauta kämpän avain kämppäemännälle. 
 


