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KÄYTTÖOHJEET
Nämä ohjeet on laadittu selkeyttämään ja yhtenäistämään Särkijärven alueen käyttöä. Ohjeisiin on
koottu keskeisimmät asiat, joihin tulee kiinnittää huomiota. Ohjeet on tarkoitettu noudatettavaksi,
niillä ei kuitenkaan haluta hankaloittaa käyttöä, vaan ohjeilla halutaan välttää erilaiset
ongelmatilanteet.

YLEISTÄ
1.
2.
3.
4.

Koneita, laitteita ja työvälineitä käytetään vain siihen tarkoitukseen mihin ne on tarkoitettu.
Ruoka-astiat on tarkoitettu vain ruuanvalmistukseen ja ruokailuun.
Saunalla olevat vihreät saavit, sangot, pesuvadit ja kauhat on tarkoitettu peseytymistä varten.
Siivousvälineet löytyvät mökin eteisessä olevasta siivouskomerosta. Yläkaapissa on vessapaperit
ja jätesäkit. Siivousvälineet on tarkoitettu vain siivoukseen.
5. Mikäli käytön aikana ilmenee ongelmia otetaan välittömästi yhteys
a. tekniset ongelmat Olli Happonen 040 038 3937
b. muissa ongelmissa Olli Happonen
6. Poislähtiessä
a. otetaan mukaan kaikki tuotu eli mm. roskat ja tyhjät pullot
b. tarkistetaan, että kaikki ikkunat ovat kiinni
c. kaikki valot sammutetaan
d. huussin ovet laitetaan kiinni
e. mökin (3), saunan (2) ja liiteri-varaston (2) ovet laitetaan lukkoon
f. vene laitetaan lukkoon ja airot, mela, tappi sekä pelastusliivit (4 kpl) laitetaan varastoon
g. työkalut omille paikoilleen varastossa
7. Kaapeissa, jääkaapissa ja pakastimessa olevat elintarvikkeet ovat Kuilun Kulkijoiden omaisuutta.
Ne on tarkoitettu lippukunnan retkillä ja talkoissa käytettäväksi. Mikäli jostain syystä tarvitset
lainata elintarvikkeita, on siitä ehdottomasti ilmoitettava käytön jälkeen. Käytetyt elintarvikkeet
laskutetaan.
8. Polttopuiden pilkkominen tehdään liiterissä. Myös sytykkeet vuoleskellaan liiterissä.
9. Ruokaileminen tapahtuu pöytien ääressä. Patjoilla ei syödä, ne on tarkoitettu vain nukkumiseen.
10. Makkarakeppejä ei jätetä takkojen läheisyyteen, vaan ne toimitetaan käytön jälkeen pois.
11. Kynttilöiden käyttö sisätiloissa on kielletty.
12. Mukana on tuotava omat liinavaatteet (aluslakana, tyynyliina ja pussilakana TAI makuupussi).
Mikäli liinavaatteita ei ole mukana, on ne vuokrattava. Vuokrattavia liinavaatteita löytyy tuvan
kaapista. Käytetyt liinavaatteet laitetaan eteisessä olevaan pyykkikoriin.
13. Likaiset astiapyyhkeet laitetaan likapyykkikoriin ja tilalle otetaan keittiön kaapista puhtaat.
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SÄHKÖPÄÄKESKUS
Sähköpääkeskus sijaitsee mökin eteisessä.
1. Tullessasi
a. laita lämmityksen kotona-poissa –kytkin (A) asentoon kotona.
b. laita lieden turvakytkin (F) asentoon päällä ja tarkista, että lämmityksen ohjaus -kytkin (E)
on päällä.
2. Lähtiessäsi
a. laita lämmityksen kotona-poissa –kytkin (A) asentoon poissa.
b.laita lieden turvakytkin (F) asentoon poissa.
3. Ulkovalot (kolme pylväsvaloa ja liiterin ulkovalon sekä saunan yläkulmalla olevan valon) saat
päälle ulkovalot –kytkimestä (C).
4. Muihin kytkimiin koskeminen on ehdottomasti kielletty.

TAKKA-LEIVINUUNIN LÄMMITTÄMINEN
On toivottavaa, että talviaikaan uunia lämmitetään ainakin kerran päivässä. Myös lähtöpäivänä.
Uunissa kannattaa polttaa kaksi täyttä pesällistä kuivaa puuta hyvän lämmön saamiseksi.
Esimerkiksi ruisleivän paistaminen vaatii tätäkin enemmän.
1. Ennen lämmityksen aloittamista avataan eteisessä olevat musta ja valkoinen pelti.
2. Ladotaan puut ja sytykkeet takkaosaan. Leivinuunissa ei tarvitse polttaa puita, uuni lämpenee
takan lämmityksen yhteydessä.
3. Tarkistetaan, että leivinuuninluukun ilmareiät ovat kiinni.
4. Sytytetään tuli ja laitetaan ainakin kipinäluukut kiinni.
5. Kun veto on hyvä, suljetaan eteisessä oleva valkoinen pelti.
6. Mikäli leivinuunissa aiotaan paistaa jotain, puhdistetaan arina tässä vaiheessa.
7. Hiilloksen hiivuttua täysin, suljetaan eteisessä oleva musta pelti. Varotaan liian aikaista
sulkemista häkävaaran takia.

SAUNAN TULISIJOJEN LÄMMITTÄMINEN
Takka
Kylmänä vuodenaikana käytettäessä saunaa, on toivottavaa, että takkaa lämmitetään ennen
saunomista. Takka tulee esilämmittää pienellä puumäärällä (½ pesällistä). Uudelleenlämmitys
tehdään muutaman tunnin kuluttua esilämmityksestä, nyt puita voidaan polttaa noin kaksi pesällistä.
Tämä siitä syystä, että takka on ollut kylmillään jonkin aikaa ja kovaan lämmitykseen liittyy
halkeamisvaara.
1. Takan pelti avataan.
2. Tarkistetaan, että takan luukut ovat kiinni.
3. Takan kyljessä oleva nuohousluukku avataan varovasti ja ryörissä poltetaan paperia, kunnes veto
takka vetää.
4. Nuohousluukku suljetaan.
5. Avataan tuhkaluukku ja tuhkaluukun ilmareiät..
6. Ladotaan puut ja sytykkeet tulipesään.
7. Sytytetään tuli ja takanluukut suljetaan. Tarkistetaan, että luukuissa olevat ilmareiät ovat kiinni
(luukkujen lasit eivät nokeennu).
8. Kun tuli on syttynyt kunnolla, suljetaan tuhkaluukku.
9. Kun hiillos on hiipunut, suljetaan tuhkaluukun ilmareiät ja pelti. Varotaan liian aikaista
sulkemista häkävaaran takia.
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Saunan kiuas
Kiuas on saunan sydän, joten se tulee lämmittää huolellisesti, jotta taataan mahdollisimman hyvät
löylyt.
1. Avataan kiukaan pelti.
2. Ladotaan puut ja sytykkeet tulipesään.
3. Sytytetään tuli.
4. Puita poltetaan koko saunomisen ajan ja tulen annetaan jäädä hiipumaan saunomisen päätteeksi,
jotta sauna kuivahtaa.
5. Pelti suljetaan hiilloksen hiivuttua. Mikäli saunalla yövytään tai oleskellaan, varotaan liian
aikaista sulkemista häkävaaran takia.
Kiukaan pelti jätetään talviaikana auki poistuttaessa, sillä pelti saattaa jäätyä kiinni.
Muuripata
Muuripata sijaitsee ulkona saunan vieressä. Padassa lämmitetään saunottaessa tarvittava lämmin
pesuvesi.
1. Täytetään pata järvivedellä.
2. Ladotaan tulipesään puut ja sytykkeet.
3. Avataan luukun ilmareiät.
4. Sytytetään tuli.
5. Puita poltetaan kunnes vesi kiehuu.
6. Pata tulee tyhjentää käytön jälkeen, ettei vesi limoitu/jäädy pataan.
7. Luukun ilmareiät suljetaan.

SÄHKÖLÄMMITYS
Mökki
Mökissä pidetään peruslämpöä (noin 10°C), kun ketään ei ole paikalla. Kun tullessa laitetaan
kotona-poissa -kytkin (kts. Sähköpääkeskus) asentoon kotona, lämpötila nousee noin 20°C
muutaman tunnin kuluessa, riippuen ulkolämpötilasta. Muita lämmitykseen liittyviä kytkimiä (mm.
pattereiden termostaatit ja kytkimet) ei saa säädellä.
Mikäli sisällä tuntuu olevan liian kuuma, laitetaan kotona-poissa -kytkin asentoon poissa.
Sauna
Saunalla olevat sähkölämmittimet saa päälle lämmittimissä olevista kytkimistä. Termostaatteja ei
saa säädellä. Mikäli saunotaan, laitetaan kylmällä säällä lämmitys päälle tullessa ja annetaan olla
päällä lähtöön asti, jotta sauna ehtii kuivahtaa. Lämmitystä ei saa jättää päälle poistuttaessa.

SIIVOUS
Siivouskomero löytyy eteisestä. Komerossa on kaikki siivoukseen tarvittavat välineet ja aineet.
Tässä komerossa olevia tarvikkeita ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Vessapaperit ja jätesäkit
löytyvät yläkaapista.
Mökki
1. Astiat tiskataan puhtaiksi, valutetaan, kuivataan ja laitetaan paikoilleen.
2. Jääkaapista tyhjennetään kaikki pilaantuvat elintarvikkeet ja jääkaappi pyyhitään sisältä.
3. Keittiön ikkunasta ja kaakeleista puhdistetaan mahdolliset roiskeet.
4. Liesi ja sähköuunit puhdistetaan. Huomioi myös lieden alus ja tausta.
5. Pöydät, työtasot ja istuimet pyyhitään kostealla pöytäpyyhkeellä.
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6. Puu-uunin luukkujen edustat puhdistetaan kostealla paperilla.
7. Matot kerätään lattioilta ja kopistellaan hyvin. Jätetään hyvällä säällä tuulettumaan kuistin
kaiteelle.
8. Patjat laitetaan takaparvelle siistiin pinoon katon harjan suuntaisesti, avoin pääty takaseinää
vasten.
9. Lattiat lakaistaan.
10. Keittiön lattia pestään väljällä vedellä ja yleispesuaineella varteen kiinnitetyn hankaslevyn
avulla ja kuivataan lastalla. Lattiakaivon kansi puhdistetaan.
11. Tuvan ja parvien puulattiat pyyhitään nihkeällä lattiapyyhkeellä lastan avulla. Lattiapyyhe
jätetään kuivumaan likapyykkikorin päälle.
12. Eteisen lattia pestään keittiön lattian tavoin. Lattiakaivon kansi puhdistetaan.
13. Matot ja kalusteet laitetaan paikoilleen. Lyhyet matot keittiön ja eteisen ovien eteen ja pitkät
matot pystyhirsien molemmin puolin lattialautojen suuntaisesti.
14. Kuisti siistitään.
Sauna
1. Viimeinen kylpijä
a. huuhtelee lauteet, nostaa ne pystyyn ja laittaa sangot, pesuvadit, saavit ja kauhat ylösalaisin
laiteiden päälle.
b. huuhtele matot ja laita sisäkkäin rullalle. Nosta rulla pystyyn nurkkaan ikkunan alle.
c. huuhtele ja kuivaa lattia. Puhdista lattiakaivon kansi.
d. avaa saunan ovi ja jätä joksikin aikaa auki, jotta sauna kuivuu. Kiukaassa saisi vielä olla
hieman tulta.
2. Pukuhuoneen matto kopistellaan.
3. Verhot avataan ja patjat, peitot sekä tyynyt laitetaan ojennukseen.
4. Takan tasot puhdistetaan kostealla paperilla.
5. Pöytä pyyhitään kostealla pöytäpyyhkeellä.
6. Pukuhuoneen lattia lakaistaan ja sen jälkeen pyyhitään kostealla lattiapyyhkeellä.
7. Matto laitetaan takaisin lattialle.
8. Kuisti siistitään.
Huussi
Huussin pesemiseen ja siivoamiseen käytetään vain välineitä, jotka ovat vasemman puoleisessa
huussissa.
1. Pestään istuinosat vedellä ja desinfioivalla puhdistusaineella, mikäli vaaraa jäätymisestä ei ole.
2. Lakaistaan lattia ja kuisti.
3. Täydennä paperit.
Puuliiteri
1. Jätetään puupinot siisteiksi. Mahdollisesti romahtaneet pinot pinotaan uudelleen.
2. Lattia lakaistaan puhtaaksi pienestä puusilpusta.

Ulkoalueet
1. Siistitään ulkoalueilta kaikki ylimääräinen pois.
Käytetyt ja likaiset siivouspyyhkeet laitetaan eteisessä olevaan likapyykkikoriin.
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ESIMERKKEJÄ RIKKOUTUNEIDEN/KADONNEIDEN TAVAROIDEN
KORVAUSARVOISTA
Hinnat, jotka seuraavassa esitetään, ovat noin hintoja. Mahdolliset korvaukset laskutetaan
todellisten arvojen mukaan.
• keittiön työpöytä 1000 mk/metri / 168 €
• kaapin ovi 500 mk/kpl / 84 €
• mikroaaltouuni 800 mk / 135 €
• poppanaliinat 350 mk/kpl / 59 €
• kankaiset pöytäliinat 300 mk/kpl / 50 €
• eteisen katto 800 mk /135 €
• sähkövatkain 200 mk / 34 €
• matala ruokalautanen 72 mk/kpl / 12 €
• syvä ruokalautanen 60 mk/kpl / 10 €
• kahvikuppi 42 mk/kpl / 7 €
• kupin aluslautanen 30 mk/kpl / 5 €
• pullalautanen 47 mk/kpl / 8 €
• haarukka 15 mk/kpl / 2,50 €
• ruokalusikka 15 mk/kpl / 2,50 €
• veitsi 24 mk/kpl / 4 €
• kahvilusikka 9 mk/kpl / 1,50 €
• jälkiruokakulho 9 mk/kpl / 1,50 €
• muki 60 mk/kpl / 10 €
• lasikulhot 30–90 mk/kpl / 5-15 €
• puurolusikka/kakkulapio 60 mk/kpl / 10 €
• lakana/tyynyliina 50 mk/kpl / 8,50 €
• pölynimuri 1190 mk/kpl / 200 €

LIITTEET
Särkijärven hinnasto
Tarkistuslista
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Päivitetty 30.8.2014

Kuilun Kulkijat ry
Särkijärven kämppä
Kehvontie 909
71800 Siilinjärvi
SÄRKIJÄRVEN HINNASTO
Käyttökorvaukset
Tuote
Hinta €
Hinta mk
Huom
Käyttökorvaus kouluvuoden aikana 100,00
594,57
1, 2
su-ilta – pe-aamu
Käyttökorvaus kouluvuoden aikana 150,00
891,86
1, 2
pe-ilta – su-aamu
Käyttökorvaus koulujen loma150,00
891,86
1, 2
aikoina
Käyttökorvaus saunominen arki416,20
1, 2
70,00
iltoina
Siivous
35 €/tunti
208,25 mk/tunti
Liinavaatteet (lakanat, tyynyliinat)
4 €/kpl
23,78 mk/kpl
3
1 hinnat eivät sisällä siivousta, vaan jokainen käyttäjä on velvollinen suorittamaan lähtösiivouksen
vuokrasopimukseen sisältyvää tarkistuslistaa hyväksikäyttäen. Mikäli siivoustarvetta ilmenee,
siivous laskutetaan erikseen.
2 sisältää myös saunan käytön
3 mukana tuotava omat liinavaatteet (aluslakana, tyynyliina ja pussilakana TAI makuupussi), mikäli
omia ei ole, on liinavaatteet lainattava ja maksettava hinnaston mukainen hinta
Hintaesimerkkejä rikkoutuneen/kadonneen omaisuuden korvausarvoista
Tuote
Hinta €
Hinta mk
Keittiön työpöytä
168
1000
Kaapin ovi
84
500
Mikroaaltouuni
135
800
Poppanaliinat
59
350
Pöytäliinat
50
300
Eteisen katto
135
800
Sähkövatkain
34
200
Matala ruokalautanen
12
72
Syvä ruokalautanen
10
60
Kahvikuppi
7
42
Kupin aluslautanen
5
30
Pullalautanen
8
47
Haarukka
2,50
15
Ruokalusikka
2,50
15
Veitsi
4
24
Kahvilusikka
1,50
9
Jälkiruokakulho
1,50
9
Muki
10
60
Lasikulhot
5-15
30–90
Puurolusikka/kakkulapio
10
60
Lakana/tyynyliina
8,50
50
Pölynimuri
300
1800

Huom
metri

kappale
kappale

kappale
kappale
kappale
kappale
kappale
kappale
kappale
kappale
kappale
kappale
kappale
kappale
kappale
kappale
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KUILUN KULKIJAT RY
Särkijärven kämppä
Kehvontie 909
71800 SIILINJÄRVI

TARKISTUSLISTA

Vuokralainen merkitsee rastilla vasempaan ruutuun suoritetut toimenpiteet. ja päivää ja
allekirjoittaa lomakkeen. Lomake jätetään tuvan pöydälle.
Tarkastaja käy lomakkeen kohteet läpi ja merkitsee hyväksytyt kohteet oikeanpuoleiseen ruutuun.
Tarkastaja päivää ja allekirjoittaa lomakkeen.
Mikäli tarkastuksessa ilmenee siivoustarvetta, teetetään siivous ja se laskutetaan vuokralaiselta.
Käytetyt liinavaatteet ja kadonnut/rikkoutunut kalusto laskutetaan vuokralaiselta, mikäli
rikkoutuminen ei ole aiheutunut normaalista kulumisesta.

KÄMPPÄ

huonekalut alkuperäisessä järjestyksessä

Keittiö
Porstua
irtotavarat paikoillaan
astiat puhtaina ja kuivattuina paikoillaan
liesi ja uunit puhdistettuina
uunipellit puhdistettuina paikoillaan
jääkaapista ruuat pois
jääkaappi pyyhittynä
ikkunasta roiskeet puhdistettu ja ikkuna
kiinni
tiskialtaat puhdistettuna
mikroaaltouunin ja kahvinkeittimen
johdot irti
lattia pesty ja kuivattu
lattiakaivon kansi puhdistettu

siivouskomero järjestetty/siivottu
lattia pesty
lattiakaivon kansi puhdistettu

Kuistit
irtotavarat paikoillaan
siivottu
puulaatikko täytetty
SAUNA
Löylyhuone

Tupa ja parvet
patjat pinottuna takaparvella avoin pää
seinään päin
tyynyt vasemmassa kaapissa 5 kpl/hylly
beige, sininen, punainen alhaalta ylös
vasemman kaapin ylähyllyllä 3 huopaa
yläkaapeissa 6 huopaa kummassakin
astiakaappi järjestyksessä
pöydät pyyhitty
matot kopisteltu
lattia lakaistu ja pyyhitty
matot paikoillaan

tuhkat tyhjennetty kiukaasta
lauteet nostettu pystyyn
saavit, sangot ja vadit ylösalaisin
lauteiden päällä
matot huuhdottuina yhdellä rullalla
lattia huuhdottu ja kuivattu
lattiakaivon kansipuhdistettu

Pukuhuone
pöytä pyyhitty
matto kopisteltu
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lattia lakaistu ja pyyhitty
tyynyt, peitot ja patjat ojennuksessa
verhot auki
matto lattialla

irtotavarat siirretty omille paikoilleen
roskat siivottu

YLEISET ASIAT
Kuisti
irtotavarat paikoillaan
siivottu
puulaatikko täytetty

HUUSSI
paperit täydennetty
istuimet, lattia ja kuisti siistitty

ULKOALUEET

talviaikaan lumityöt tehty
lippu laskettu, märkä kuivamassa ja
kuiva taiteltuna naulakon hyllyllä
roska-astiat tyhjennetty ja roskat viety
mukana pois
tyhjät pullot viety pois
ikkunat kiinni
saunan patterit päällä
mökin lämmitys asennossa ”POISSA”
valot sammutettu
ovet lukossa (sauna 2, liiteri/varasto 2,
mökki 3)
huussin ovet kiinni
portti lukossa

HUOMAUTUKSET (esim. kadonnut, rikkoutunut, jne. kalusto, käytetyt liinavaatteet)

_______________________ ___.___.201__

_______________________ ___.___.201__

Paikka ja aika

Paikka ja aika

___________________________________

Kuilun Kulkijat ry

Vuokralainen

psta ________________________________

psta ________________________________

___________________________________

___________________________________

Nimenselvennös

Nimenselvennös
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