Ohjeita Vaakkoin eräkämpän käyttöön
MITEN VAAKKOILLE PÄÄSEE?
Vaakkoin eräkämppä on Vihdintien tuntumassa Espoon ja Vihdin rajalla (Kuikunläänintie 45,
Espoo/Vihti). Pysäköi autosi Vihdintien varrella olevalle sorakuopalle / pysäköintialueelle.
Pysäköintialueen infotaulun vierestä lähtee sinisin nauhoin merkattu polku eräkämpälle.
Vaakkoilla on kesä-elokuussa päivystys, jolloin et tarvitse omaa avainta. Päivystäjä on paikalla
keskiviikkoiltaisin klo 18-21 ja lauantaiaamusta klo 10 sunnuntai-iltaan klo 18.
Muina aikoina Vaakkoin avaimen saa 20 € käteispanttia vastaan ja jäsenkorttia näyttämällä
Maunulan ulkoilumajalta kahvion aukioloaikoina tai toimistolta Helsinginkatu 8 A 7 sovittuna aikana.
Toimisto p. 0400 926 964. Palauta avain samaan paikkaan välittömästi reissusi jälkeen. Saunan avain
löytyy kämpän keittiöstä.
Avainkoodi tulee käyttöön jälleen kesäkaudella, koodilla saa avaimen Vaakkoin liiterin takaseinällä
olevasta avainkaapista. Voit pyytää koodin kämpän isänniltä tai toimistosta. Muista ehdottomasti
palauttaa avain kaappiin heti oven avaamisen jälkeen!
Helsingin Ladun jäsen voi tuoda kämpälle maksimissaan kaksi vierasta yhdellä kertaa. Vieraat
maksavat käyttömaksut ei jäsen -hintojen mukaan. Kämppää ei ole tarkoitettu isojen kaveriporukoiden
kokoontumisiin. Muista kirjata käyntisi vieraskirjaan, suorittaa sauna- ja yöpymismaksut sekä
kirjata ne jäsennumeroineen maksuvihkoon.
Muista pitää jäsenkortti tai kuva kortista mukanasi, päivystäjät saattavat kysyä sitä sinulta.
KÄMPÄN VARUSTUS
Kämpällä on aurinkopaneeli, jolla voidaan ladata kämpällä olevia led-lyhtyjä. Kävijöiden käyttöön ei
ole sähköä. Loppukesästä alkaen yöt ovat todella pimeitä. Ota mukaan otsalamppu tai taskulamppu,
kynttilät ja tulitikut sekä varapatterit. Käytä kynttilöiden alla palamatonta alustaa, joka ei kuumene.
Keittiössä on lämmitystä varten puuhella ja tuvassa kamiina. Älä jätä tulta koskaan ilman
valvontaa. Palosammuttimet ja sammutuspeitot sijaitsevat tuvassa, keittiön eteisessä ja saunan
pukuhuoneessa.
Kämpällä ei ole juoksevaa vettä. Kaivovesi sopii talouskäyttöön. Ruokaa voit valmistaa joko nuotiolla
tai keittiön kaasuliedellä. Keittiössä on myös ruuanlaittovälineitä ja astioita. Muistathan tiskata ja
siivota jälkesi. Talon puolesta kämpällä on yleensä kahvia, teetä, suolaa, sokeria ja sinappia, joita voi
käyttää. Älä jätä kämpälle omia ruokiasi.
Ethän jätä kämpälle omia tavaroitasi! Jos on puutteita, ilmoita niistä isännille tai toimistolle.
Löytötavaroita säilytetään vain jonkin aikaa, voit kysyä niitä isänniltä.
JÄTEHUOLTO
Kävijät huolehtivat itse kämpän, saunan ja ympäristön siisteydestä ja roskien pois viennistä. Paperit ja
pahvit sekä poltettavat muovit voidaan polttaa nuotiossa. Roskia ei saa jättää puu- tai
sytykelaatikoihin. Kartonkeja, pusseja ja pahveja, joissa on alumiinivuoraus, ei saa polttaa. Kämpän ja
saunan tulisijoissa saa polttaa vain käsittelemätöntä puuta sekä pieniä määriä puhdasta paperia ja
pahvia.
Kämpällä ei ole yleisiä roskiksia, vie roskat mukanasi.

SAUNOMINEN
Kävijät lämmittävät itse saunan ja kantavat puut ja vedet saunaan, kohteliasta on lähtiessä
huomioida myös seuraavat saunojat. Sauna on puulämmitteinen, pesutilassa on lämmitettävä
kuumavesipata. Vesi kannetaan järvestä.
Kesäviikonloppuisin saunalla on määrätyt saunavuorot naisille ja miehille klo 15 alkaen. Muina
aikoina vuorot sovitaan tilanteen mukaan, miehet ja naiset vuorotunnein. Kämpällä alkaa hiljaisuus klo
23.00, saunomisaika päättyy klo 22.00.
YÖPYMINEN
Vaakkoin eräkämpällä on majoitustilaa 12 hengelle. Petipaikoilla on patjat ja tyynyt, kaapista löytyy
myös joitakin peittoja. Yöpyjien on käytettävä omia lakanoita ja tyynyliinoja tai makuupussia. Lasten
kanssa retkeilevät - huolehtikaa että sängyille mennään vain puhtaissa vaatteissa.
Hiljaisuus tuvassa alkaa klo 23.00 ja kovin aamuvirkkujen toivotaan kolistelevan hiljaa.
LEMMIKKIELÄIMET
Lemmikkieläinten tuominen sisätiloihin on ehdottomasti kielletty johtuen hygienia- ja allergiasyistä.
Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettynä piha-alueella ja jätökset kerättävä pois. Lemmikkieläinten
uittaminen ei ole sallittua Vaakkoin eräkämpän ranta-alueella.
RETKEILY VAAKKOILLA
Vaakkoi on erämainen metsäalue, jota useat lammet ja kalliot rikkovat. Järvien rantakallioilta pääsee
myös uimaan. Vaakkoi on ihanteellinen vaihtoehto omatoimiselle ja retkeilytaitoiselle ulkoilijalle. Ainoa
merkitty reitti alueella on Reitti 2000. Telttailu ja tulenteko alueella eivät ole sallittuja.
Kämmenlammen laavu sijaitsee n. 2 km Vaakkoin eräkämpältä pohjoiseen. Laavulla on
nuotiopaikka, puuvarasto, puucee ja laituri. Laavulle mahtuu yöpymään 6 henkilöä ja se on vapaasti
kaikkien retkeilijöiden käytössä.
Helsingin Latu tekee joka vuosi Vaakkoille kesäsuunnistusradan. Radan karttoja voit lainata
kämpältä, tai ostaa omaksi muutaman euron hintaan.
YKSITYISTILAISUUDET
Kesäkauden ulkopuolella vuokraamme kämppää rahoittaaksemme remontteja, joten muista tarkistaa
nettisivuilta, ettei kämpällä ole yksityistilaisuutta.
Kysyttävää? Isännät ja päivystäjät neuvovat ja opastavat sinua mielellään omatoimiseen
oleiluun Vaakkoilla.
Vaakkoin isännät:
Marja-Liisa Niiranen p. 050 583 3846
Reijo Liimatainen p. 040 8366 452
Toimisto / Matti Niemelä p. 0400 926 964

Yhdessä huolehtien yhteisestä paikasta saamme nauttia eniten
Vaakkoin ihanuudesta!

