Raportti Ilvesveikkola-partiokämpän talkoista 6.5.2017
●
●
●
●
●

Aku Haapanen ja isänsä Matti kaatoivat alueella useamman puun, tavoitteena tuoda lisää
valoa maanpintaan
Rasmus Ja Ville rakensivat kaivoon uuden kannen, myös joitakin säilytyskoukkuja saatiin
varastoon
Martti, Ruuti ja Pablo korjasivat saunan nurkkaa: seinää tunkattiin ylös ja alle valettiin uusi
betonituki
Tuomas siirsi keittiön nurkalla rännin salaojaputken oikealle kohdalle
+ pientä Fiksailua, haravointia, ja työskentelyä muillakin työnjaoilla

Jatkotoimet 2017 aikana (urlus)
●
●

Saunan muurin korjaus, ulko- ja sisäpuolelta - ostotyönä. Hinta-arvio 1000-1500
Nuotiopaikka-talkoot. Hintaa 1000-1500 kun vuokrataan kaivinkone kivien ym siirtelyyn ja
tehdään perustaa betonilla ja ostorakenteilla?

Urlus-rahaa jo käytetty 1000 eur ränneihin ja 210 euroa (rautakauppa 142,36 ja talkootarpeet 71,
40) saunan nurkan korjaukseen. Yhteensä Ive saanut 4000, käyttö raportoitava lokakuun lopussa.

Visioita kämpän kehitykseen, 6.5.2017
Terassi saunan eteen
●
●
●

Keskusteltiin terassista kämppätalkoissa, mutta yksiselitteistä ratkaisua ei löytynyt.
Kukaan ei varsinaisesti vastusta. Arttu taisi olla ainoa joka toivoi laajaa “kesämökkiterassia”
Tarvitaan pari eri kirjallista visiota arviointia varten, useammalle foorumille

Kämpän sisäänkäynnin järkeistäminen
●
●
●
●

Uudet portaat välikön kohdalle, portaiden edessä harjaralli
Ikkunoiden alle koko leveydeltä kenkätelineet, kahteen tasoon
Puurallit sisään, että pääsee kuivin sukin
Sisälle leveämpi naulakko takeille

Tiskipiste kaasukaapin viereen
●
●
●

Kolmelle pesuvadille paikka
Kuivaustelineelle paikka
Kaatoallas, ikkunan alle keittiön ja tiskipisteen käyttöön. Yhdistetty harmaavesikaivoon.

Keittiö
●

Hyllyjen rakentaminen johtajalaverin alle kattiloita ja kansia varten. Täytyy voida kuivattaa
hyllyllä, eli ritilät?

●
●

Puulaatikoille myös paikat
Suurimpien kattiloiden siirto (leiri)varastoon

Tähylän varastorakennus
●
●
●
●

Lämpötilan ja/tai ilmankosteuden hallintaan ratkaisu
Lukitus ja kulunvalvonta kuntoon
Leirikaluston siirto varastoon
Kuivatus- ja huoltotyön mahdollistaminen

Muut vanhat tutut
●
●
●
●

Iso nuotiopaikka Tähylän kaakkoisnurkkaan.
Lippuaukea varaston edustalle
Kivirivistön siirto pois, nuotiopaikan rakennusmateriaalia?
Puomin siirto? Naapureiden kääntötarpeet täytyy huomioida.

Lpkj Villen kanssa keskustelua kämpän kehittämisen
suunnittelusta
●
●
●
●

Lpk:n tai käyttäjien tarpeiden selvittäminen ei voi perustua “miten kämppää pitäisi kehittää”
-kysymykseen 15-vuotiaille vartionjohtajille
Lpkj:llä on muutenkin riittävästi tekemistä
Tarvittaisiin selkeitä suunnitelmia tai vaihtoehtoja joihin voi ottaa kantaa
Pitäisikö myös kämpällä olla visio 2025?
○ Partiotoimintaa palvelevia toimivia ratkaisuja
○ Varankeruuta vuokraustoiminnalla, vaatii tilojen siistimistä ja irtaimen tavaran
vähentämistä

○

Alueen laajentaminen, jos mahdollista

