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Kämppäkierroksella tehdyt työt 2020 

 

SUSIKYRÖ viikoilla 24, 25, 32: 

- Pekan-Oskarin vesikaton vuoto korjattu ja lisätty uusia eristeitä sekä välipohjan tuuletusta 

parannettu 

- pihakeinuun tehty katto, valokate 

- lääkekaappi siirretty vanhasta kämpästä Pekan-Oskarin eteiseen ja siirrosta kyltit kämppiin 

- autolämmitysten rahalipas vaihdettu, uusi putki ja uusi lukko raha-avainsarjaan 

- puuliiteriin asennettu sähkövalot, kaapelointi keittokatoksesta 

- vanhan kämpän pöydät ja lattia hiottu ja lakattu 

- kaikki tilat siivottu 

- tyynyliinat, pöytäliinat ja penkinpäälliset pesty 

- kaikki tulisijat, 15 kpl, nuohottu 

- kaikki piipunjuuret tarkastettu ja korjattu 

- Pekan-Oskarin saunan kiuas ja kivet uusittu 

- Pekan-Oskarin ja parkkipaikan ympäristöön levitetty täytemaata 

- Pekan-Oskarin terassien kannatustolpat tarkistettu ja säädetty 

- ruokajätteiden kompostori tyhjennetty jälkikompostoriin, toinen kompostori otettu käyttöön, 

puuceen 4 astiaa (täysiä) laitettu jälkikompostiin 

- kanootti siirretty rantaan veneen viereen  

- rantasaunalle johtavia portaita uusittu 

- vanha lipputanko korjattu, uusi naru 

- edellisen vuoden polttopuita sahattu varastoon 

- polttopuita otettu omalta tontilta n.5 m3 

- saunojen lauteet ja penkit pesty ja käsitelty laudesuojalla 

- Aihkin ja rantasaunan harmaiden vesien saostuskaivot tyhjennetty 

- Aihkin lattian keskimmäinen pilari tarkastettu, tukiparru tarvitaan 

- Susikyrön 3 kpl jauhesammutinta vaihdettu tarkastettuihin 

- Susi- ja Koira-Oskarin astiankuivauskaappien hyllyjä muutettu 

- tiskipaikan padan jalustan kulma poistettu ja piipun kiinnitystä korjattu 

- asennettu tarrahuopaa vanhan kämpän kaluston jalkoihin  

- täydennetty astiastoa 

- hankittu Peltovuoman osakaskunnan kalastuslupa ja 5 kpl verkkomerkkejä. Luvat on 

voimassa 1.4.2020 – 31.3.2021. 

 

SUSI-KIISA viikolla 33: 

- tehty uusi vesikatto kammiin 

- kaikki tilat siivottu, ikkunat pesty 

- tyynyliinat pesty 

- edellisen vuoden polttopuita sahattu varastoon 

- kaikki tulisijat, 5 kpl, nuohottu ja piipunjuuret tarkastettu ja korjattu 

- kaikki katot harjattu ja vesikourut puhdistettu 

- saunan harmaiden vesien saostuskaivo tyhjennetty 

- jälkikompostoria tyhjennetty, n. 3 kotikärrykuormaa 



  Liite toimintakertomukseen 2020 
 
 

 

 

- puuceen astia vaihdettu, täysi laitettu kompostoitumaan jälkikompostoriin 

- saunan lauteet ja penkit käsitelty laudesuojalla pesun jälkeen 

- täydennetty astiastoa 

- yhden alakaapin yläosaan tehty lusikkalaatikko 

- laitettu heijastavat opasteet ison tien varteen 

- keittokatokseen sammutinpeitto uusittu 

- työkaluja täydennetty 

 

SUSI-TALAS viikolla 34: 

- korjattu minkin aiheuttamat tuhot saunan pesuhuoneen alapohjassa 

- laitettu minkkiverkko koko saunarakennuksen lattian alapintaan 

- puuceen täydet astiat laitettu jälkikompostiin 

- sahattu varastoon 21 m3 polttopuita noin metrisiksi, peitelty pinoon 

- hankittu moottorisahaan uusi terälaippa 

- eväskammin vuosihuolto tehty 

- hankittu kalastuslupa 4 verkolle ja saalisilmoituskaavakkeet vuodelle 2020 

- kaikki tilat siivottu, ikkunat pesty 

- tyynyliinat pesty 

- saunan harmaitten vesien saostuskaivo tyhjennetty ja laitettu uudet eristeet sekä 

tyhjennysluukku 

- kaikki tulisijat (6 kpl) ja 5 piippua nuohottu 

- kaikki vesikatot harjattu ja vesikourut puhdistettu, korjattu keittokatoksen vuodot 

- savupiipun juuret tarkastettu ja korjattu saunan piipun juuret 

- saunanlauteet pesun jälkeen käsitelty laudesuojalla, on varastossa 

- täydennetty astiastoa 

- saunan laituria korjattu 

- laiturin päässä olevat tikkaat korjattu, jäät rikkoneet 

- padan piipunjatkon eristyksen toimivuus tarkistettu 

- parkkipaikan opasteeseen laitettu kaksi 50 mm pylväsjalustaa ja heijastin 

- vaihdettu jauhesammutin tarkastettuun (3/2022 voimassa) 

- veneeseen hankittu uudet hankaimet ja muovilaakeriholkit, toiset varastossa 

- kämpän keittiön työpöytään laitettu uusi rst- pinta 

- tyhjä kaasupullo vaihdettu täyteen 

- tarkistettu polun pitkospuiden kunto 

 

Kämppätoimikunta 31.12.2020 

 


