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TUNTURILATU RY    Liite toimintakertomukseen 2019 

 

Kämppäkierroksella tehdyt työt 2019 

SUSIKYRÖ 

 Kaikki tilat siivottu ja matot pesty. 

 Pekan-Oskariin sähköhella (400mm) asennettu. Uunin lamppu vaihdettu ja toinen varastoon. 

 Pekan-Oskarin tuvan vesihana jäätynyt talvella, hankittu uusi ja vaihdettu. 

 Pekan-Oskarin saunan kiukaan takalevy uusittu. 

 Susikyrön kaivo pumpattu kahdesti tyhjäksi viikolla 16. Viikolla 23 kaivon tyhjennys, 
puhdistus painepesurilla ja desinfiointi vetyperoksidilla. Tehty kaivoon ulkopuolinen eristys 
uretaanivaahdolla, patolevyllä, alumiinilevyllä ja päällystetty puulla. 

 Kaivoon hankittu ja asennettu Nira 67 G pumppu. 

 Kaivovedestä otettu näyte tutkittavaksi Rovaniemelle 26 viikolla. Tulos 5.72019.: Kaivovesi 
on hyvä ja saa käyttää. 

 Kaikki tulisijat 15 kpl nuohottu. 

 Kaikki piipunjuuret tarkastettu ja korjattu. Pekan-Oskarin piipunjuuriin tehty pieni 
muutostyö. 

 Toinen ruokajätteiden kompostori otettu käyttöön, toinen kompostori ja puuceen 4 täyttä 
astiaa laitettu jälkikompostiin. 

 Hankittu Peltovuoman osakaskunnan kalastuslupa ja 5 kpl verkkomerkkejä, jotka säilytetään 
Pekan-Oskarissa hyllyn päässä 

 Pekan-Oskarin ja parkkipaikan ympäristöön levitetty täytemaata. 

 Sepeliä (0-16 mm) 1 kuorma n.6 m3, Susikyrön poluille. Samalla Susikyrön tielle 2 kuormaa 

 Pekan-Oskarin terassien kannatustolppain säätö, saunan puolen vesikourun pääty avattu ja 
tehty kivipesä alle. 

 Aihkin saunan sisäkatto uusittu 

 Aihkin saunaan tehty valaistus. 

 Rantasaunalle johtavia portaita ja kaiteita sekä muita alueen kaiteita korjattu. 

 Edellisen vuoden polttopuita sahattu varastoon. 

 Veneen talvisäilytyspaikalle laitettu ohje ja paikka merkitty. 

 Tiskauspaikan savupiippu laitettu uusiksi ja laatat lattiaan. 

 Saunojen lauteet ja penkit käsitelty laudesuojalla. 

 Aihkin ja rantasaunan harmaiden vesien saostuskaivot tyhjennetty. 

 Vanhan kämpän alakaappien sisäpuolinen maalaus tehty. 

 Vanhan kämpän vesikaton huopakatto uusittu.  

 Susikyröön hankittu uusi moottorisaha ja vanha viety Kiisalle. 

 Kyröön 2 kpl uusia jauhesammuttimia. 

 Pekan-Oskarin lämmön ja sähkön etäseurantakortti vaihdettu. 

 Susi-Oskari ja Vanhan kämpän sisäoviin rullasalvat, 2 kpl. 

 Susi-ja Koira-Oskareihin ja Aihkiin heijastavat poistumistie kilvet. 

 Keittokatokseen laitettu ajastettava valokatkaisija ja kaapelia uusittu ( tulipalossa vaurio ) 

 Niliaitan perustuksen korjaus ja vesikatto tehty 

 Vanhan kämpän päädyssä olevan lipputangon huoltotyö tehty.  

 Vanhan kämpän ylä-laverille tehty portaat. 

 Rantasaunan lattian tiiveyden korjaus. 
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 Pekan-Oskarin ja Susi-Oskarin vesikourun korjaus tehty. 

 Susi-ja Koira-Oskarin katolle meneviin tikkaisiin kaarijatkot. 

 Susi-ja Koira-Oskarin katolle ja ullakolle menevien tikkaiden maalaus tehty. 

 Keittokatoksen katon korjaus tulipalon vuoksi. 

 Pihakeinu pöydällä, koottu. 

 Kompostorien katos maalattu ja laitettu huopakatto. 

 Tilattu pintoja n. 10 m3. 

 Kaikki patjan- ja tyynynpäälliset pesetetty. 

 Asennettu Pekan-Oskarin terassin seinään avainrasia tutustumis- ja vara-avainta varten. 

 Kaikki palo- ja häkävaroittimien paristot vaihdettu ja varaparistot toimitettu. 

 Turvallisuusasiakirjan päivitys. 

SUSI-KIISA 

 Kaikki tilat siivottu ja ikkunat pesty. 

 Edellisen vuoden polttopuut sahattu  varastoon. Saha tuotu Kyröstä. 

 Oman tontin polttopuukeräys n. 2 m3. 

 Kaikki (5 kpl) tulisijaa nuohottu ja piipunjuuret tarkastettuetu  ja korjattu . 

 Kammin katon tiiveyden tarkistus ja korjaus. 

 Kaikki katot harjattu ja vesikourut puhdistettu ja maalattu. 

 Saunan harmaiden vesien saostuskaivo tyhjennetty. 

 Jälkikompostoria tyhjennetty. 

 Puuceen astia vaihdettu, täysi laitettu kompostoitumaan ja syksyllä astia tyhjennetty 

jälkikompostoriin. 

 Saunan lauteet ja penkit käsitelty laudesuojalla pesun jälkeen. 

 Matot pesty. 

 Kiisalle tulevan kulkutien tarkastus ja merkintä. 

 Saunaan hankittu ja asennettu uusi kiuas ja kivet. 

 Saunan piipun päähän uusi hattu. 

 Keittokatoksen piipun päähän uusi hattu hankittu. 

 Nuotiopaikan pöytä korjattu. 

 Jollalle tehty telakointirakennelma. 

 Keittokatoksen tiskauspaikan kaide korjattu. 

 PuuCeen katto bitumimaalattu. 

 PuuCeen tyhjennysluukkuun laitettu saranat ja avauksen lukitus. 

 Jauhesammuttaja vaihdettu, voimassa 3/2021. 

 Kämpän kamiinaan hankittu uudet tulitiilet 16 kpl ja asennettu paikoilleen. 

 Purua 4 säkkiä otettu talteen kompostointia varten. 

 Saunan padan rosti uusittu 37 viikolla. 

 Kämpän ulkoseinää ovenviereen laitettu avainrasia tutustumis- ja vara-avainta varten. 

 Kaikki palo- ja häkävaroittimien paristot vaihdettu 37 viikolla. 

 Turvallisuusasiakirjan päivitys. 
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SUSI-TALAS 

 Puuceen täydet astiat laitettu jälkikompostiin. 

 Sahattu talvea varten polttopuita varastoon n.6 m3.  

 Tilattu polttopuita 21 k-m3. 

 Hankittu kalastuslupa 4 verkolle ja saalisilmoituskaavakkeet vuodelle 2019. 

 Kaikki tilat siivottu ja ikkunat pesty. 

 Kämpän matot pesty. 

 Saunan harmaitten vesien saostuskaivo tyhjennetty. 

 Kaikki tulisijat (6 kpl) ja 5 piippua nuohottu. 

 Kaikki vesikatot harjattu ja vesikourut puhdistettu. 

 Savupiipun juuret tarkastettu ja korjattu. 

 Saunan pata puhdistettu, tulipesää paikattu tulikivillä ja piippua tuettu rakenteisiin sekä 

piipun jatko lämpöeristetty, jotta veto paranisi. 

 Saunan lauteet pesun jälkeen käsitelty laudesuojalla 

 Laiturin korjaus vedenottopaikalta päähän asti tehty, jatketaan ensivuonna. 

 Keittiöön tehty yläkaappi. 

 Kaikkien palo- ja häkävaroittimien paristot vaihdettu ja varaparistot toimitettu. 

 Hankittu kypärä ja kombikannu moottorisahaa varten. 

 Nestekaasupullo vaihdettu täyteen, 11 kg. 

 Turvallisuusasiakirjan päivitys. 

 Asennettu kämpän ulko-oven viereen avainrasia tutustumis- ja vara-avainta varten. 

 Polun kunnostusta tehty, sorastusta ja pitkospuita lisää kosteaan paikkaan. 

 Tuvan pöytä hiottu ja käsitelty parafiinillä. 

 Keittokatoksen vedenottoa parannettu ja laituripolkua sorastettu. 

 Lähdekaivon vedentoton ympäristöä ja rakenteita korjattu. 

 Parkkipaikan Susi-Talas opaskyltille rakennettu uusi jalusta. 
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Kämppätoimikunta 

 


