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Karhunpesän ohjeet
Tervetuloa Karhunpesälle! Luethan ohjeet tarkasti ja noudatat niitä jotta
voimme nauttia kämpästämme jatkossakin.

Saapuminen
Jätä auto talon eteen tai tien toisella puolella olevan polun alkuun.
Kiinnitä ovessa oleva munalukko eteisen seinässä oven oikealla puolella
olevaan koukkuun jotta se pysyy tallessa.

Sähköt
Sähköt kytketään päälle ulkoseinässä olevasta sähkökaapista painamalla
I-painiketta. Kaapista kuuluu naksaus kun virta on päällä. Avain on
keittiön seinän naulassa tiskiharja-avaimenperässä.

Lämmitys
Kämppä lämpenee puulla, joita on halkolaatikoissa sekä puuvajassa. Tarkista ennen tulien tekoa että kaikissa
tulisijallisissa huoneissa olevat palo- ja häkävaroittimet ovat käyttökunnossa ja paikoillaan. Puuvajan avain on samassa
avaimenperässä kuin sähkökaapin avain. Hormeissa ei ole peltejä. Ruokahuoneessa ja vartiolaisten huoneessa olevat
kamiinat lämpenevät tehokkaasti. Johtajahuoneen takassa täytyy pitää aluksi pientä tulta jotta hormi lämpenee ja alkaa
vetää. Tämän jälkeen tulta tulee pitää aivan takan takaosassa jotta takka ei savuta. Johtajahuoneessa on lisäksi
sähköinen lämpöpatteri.

Kaivo
Kämpän käyttövesi saadaan kaivosta. Käytä keittiön kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen. Jos kaivosta ei
tunnu tulevan vettä lopeta pumppaus. Voit hakea lisävettä autolla Lopen Shelliltä (Lopen kantatie 214).

Keittiö
Keittiön tiskialtaassa on viemäri ulos. Pidä kaikki ruoka muovitynnyreissä tai katonrajassa hiirien takia. Voit käyttää
hiirenloukkuja tarvittaessa. Keittiön varustukseen kuuluu mm. sähköliesi, -uuni, mikro, kahvinkeitin, vedenkeitin ja
jääkaappi. Karhunpesällä ei ole pakastinta.

Huussi ja jätehuolto.
Karhunpesän upea kaksiosainen huussi on kämpän takana. Tarkista että huussissa on paperia. Saat huussiin valon
paristokäyttöisillä seinävaloilla.
Karhunpesän läheisyydessä ei ole yleisiä jäteastioita. Biojätteet voi viedä huussin vieressä olevaan kompostoriin. Älä
heitä kompostiin biohajoavaa muovia.

Nuotiopaikka
Voit tehdä nuotion kämpän takana olevalle nuotiopaikalle. Huomioi mahdollinen metsäpalovaroitus. Älä jätä tulta
vartioimatta ja muista varata sammutusvettä nuotion viereen.

Lipputanko
Suomen lipun muovilaatikko on johtajahuoneen kaapissa. Jos lippu on märkä jätä se laverin kaiteelle kuivumaan.
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Täytä johtajien ja vartiolaisten huoneiden halkolaatikot.
Tyhjennä tuhkapesät ulkona olevaan metallisaaviin.
Lakaise ja imuroi lattiat.
Tiskaa astiat ja järjestä ne astiakaappiin. Tyhjennä kanisterit ja jätä ne avattuina ylösalaisin telineelle.
Pyyhi keittiön pöytätasot. Puhdista uuni tarvittaessa. Jätä jääkaapin ovi auki.
Älä jätä kämpälle mitään elintarvikkeita. Tyhjennä hiirenloukut ja jätä ne virittämättä pöydälle.
Laita työkalut ja lapiot oikeille paikoilleen eteiseen ja liiteriin ja vie kottikärryt liiteriin.
Sammuta kaikki valot ja irrota palo- ja häkävaroittimista paristot.
Siivoa huussin molemmat puolet.
Sulje kaikki ovet (myös liiterin ja huussin) ja ikkunat.
Katkaise sähköt sähkökaapista 0-painikkeella. Huom. jätä pääkatkaisija päälle!
Kirjoita vieraskirjaan.
Lukitse ulko-ovi munalukolla ja vie kaikki roskat mukanasi.
Palauta kämpän avain kämppäisännälle.
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