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Kämppäkierroksella tulevia töitä (liitteeksi toimintasuunnitelmaan 2021) 

SUSIKYRÖ viikolla 25  

- Hankitaan Peltovuoman osakaskunnan kalastuslupa ja 5 kpl verkkomerkkejä, jotka säilytetään 

Pekan-Oskarissa (P-O) käyntikansion välissä. Luvat voimassa 1.4.2021 – 31.3.2022. 

- Susikyröntielle tehdään ”sisääntuloportti” sekä Susi- ja Koira-Oskarin (SK-O) ladun varteen 

riukuaitaa (n.50 m) 

- P-O ulkoseinien maalaus, maalia ja telineet tarvitaan 

- Edellisen vuoden polttopuiden sahausta varastoon  

- Kaikki tilat siivotaan 

- Patjojen ja tyynyjen suojusten sekä mattojen pesu/pesetys tarpeen mukaan 

- Kaikki tulisijat (15 kpl) nuohotaan, täydennetään nuohousvälineitä 

- Kaikkien piipunjuurien tarkastus ja korjaus 

- Kaikkien räystäskourujen puhdistus ja huoltomaalaus 

- Aihkin, SK-O ja Rantasaunan (Rs) huopakattojen pesu puitten alta 

- Keittokatoksen vanhan osan (20 m2) kattohuovan uusiminen 

- SK-O sekä P-O takan piipun päällisten korjaus 

- Tyhjennetään jälkikompostori. Toinen ruokajätteiden kompostori otetaan käyttöön.  

- Puuceen 4 astiaa (täysiä) laitetaan jälkikompostiin. Hankitaan 4 kpl uusia muovisia. 

- P-O ja parkkipaikan ympäristöön levitetään täytemaata 

- P-O terassien kannatustolppien tarkistus sekä lattioiden öljyäminen, myös muiden kämppien 

terassien lattiat 

- P-O varaston lattiaan huoltoluukku alapohjaan 

- Rs johtavien kaiteiden korjausta/uusiminen sekä saunan portaat kaiteineen jota vievät kaivolle  

- Kaikkien saunojen lauteet ja penkit pesun jälkeen käsiteltävä laudesuojalla 

- Aihkin ja rantasaunan harmaiden vesien saostuskaivot tyhjennettävä 

- Aihkin kaminan vaipan puhdistus sisäpuolelta ja huoltomaalaus 

- Aihkinja SK-O:n lattioiden maalaus => v 2022 

- Aihkin saunan piipun huolto ja maalaus sekä kattopanelien naulauksen korjaus, lisätään myös 

raitisilma räppänä 

- Aihkin nurkalle puuceen teko, kompostoiva kuivakäymälä on varastossa 

- Aihkin lattian tukeminen palkki + 2 tolppaa 

- Vanhan kämpän tuuletusikkunoiden tuplalasit paikoilleen syksyllä. Suunnitellaan muutosta 

tähän asiaan => v. 2021 

- Vanhan kämpän kaappeihin lisää hyllyjä 

- Vanhan kämpän valaistus sähköistys ja kaapelin kaivaminen SK-O:sta 

- Kyrön 3 kpl jauhesammutinta tarkastetaan ja Aihkin vaihdetaan 3/21 

- Jatketaan P-O lämmön ja sähkön etäseurantaa 

- P-O tuvan vesipisteen poisto talvikäytön ajaksi, jäätymisvaara 

- Huolehdittava syksyllä että vene ja kanootti tulevat nostettua talvisäilytyspaikalle 

- Huolehdittava syksyllä että keittokatoksen takana olevan tiskauspaikan lämminvesipata jää 

talveksi tyhjäksi 

- Suunnitellaan P-O tupaan ilmalämpöpumpun hankintaa v. 2022 polttopuiden säästämiseksi 

- Suunnitellaan/toteutetaan pihakaivoon kevyttä katosta seinineen  



 

- Harkitaan liiteriin klapikoneen hankintaa  

- Ostetaan polttopuita vuodelle 2022 n. 25 m3 

- Täydennetään kämppien varustusta tarpeen mukaan 

 

SUSI-KIISA viikolla 24 

- Kaikki tilat siivotaan 

- Patjojen ja tyynyjen suojusten pesu tarpeen mukaan, matot pestävä  

- Edellisen vuoden polttopuiden sahausta varastoon, uusien hankinta n 10 m3 

- Oman tontin polttopuukeräystä n.3 m3 

- Kaikki (5 kpl) tulisijaa nuohottava ja piipunjuuret tarkastettava ja korjattava. Täydennetään 

nuohousvälineitä. 

- Kammin katon tiiveyden tarkistus ja korjaus 

- Kammiin tehdään perinteiseen tapaan räystäskourut 

- Kammin patjat ja tyynyt vaihdetaan uusiin (patja 70*195*11 cm 4 kpl) 

- Tutkitaan Kammin kaminan kääntöä 

- Kaikki katot harjattava ja vesikourut puhdistettava 

- Saunan harmaiden vesien saostuskaivo tyhjennettävä 

- Jälkikompostoria tyhjennettävä n. 3 kotikärrykuormaa 

- Puuceen astia vaihdettava, täysi laitetaan kompostoitumaan ja syksyllä astia tyhjennetään 

jälkikompostoriin 

- Saunan lauteet ja penkit käsiteltävä laudesuojalla pesun jälkeen 

- Pihapöydän ja penkkien kansipuiden vaihto 

- Terassin ja keittokatoksen lattioiden öljyäminen 

- Jauhesammuttimen vaihto 3/21 

- Täydennetään kämppien varustusta tarpeen mukaan 

 

SUSI-TALAS viikolla 23 

- Hankitaan kalastuslupa 4 verkolle ja saalisilmoituskaavakkeet vuodelle 2021 

- Hankitaan kuljetus talkootavaroille talvella 

- Sahataan pinosta seuraavaa talvea varten polttopuita varastoon n. 6 m3 

- Eväskellarin vuosihuolto (turpeita lisää) 

- Kaikki tilat siivotaan 

- Patjojen ja tyynyjen suojusten sekä mattojen pesu tarpeen mukaan 

- Puuceen täydet astiat laitetaan jälkikompostiin 

- Saunan harmaitten vesien saostuskaivo tyhjennettävä  

- Kaikki tulisijat (6 kpl) ja 5 piippua nuohottava, täydennetään nuohousvälineitä 

- Kaikki vesikatot harjattava ja vesikourut puhdistettava, korjataan tarvittaessa. 

- Savupiipun juuret tarkastettava ja korjattava 

- Saunan lauteet pesun jälkeen käsiteltävä laudesuojalla 

- Saunan laiturin korjaus jatkuu 

- Keittokatoksen huopakaton uusiminen n. 30 m2 

- Keittokatoksen lattian pinnoitteen vaihto, pölkyt puupinosta 

- Syksyllä tarkistettava että veneet tulee asianmukaisesti talvipaikoilleen 

- Täydennetään kämpän varustusta tarpeen mukaan 

 

Kämppätoimikunta 10.10.2020 

 


