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KÄMPPÄESITE ver 24.4.2016

Vuokrattavana Koitereen Kämppäsaaren kämppä
Hirsirakenteinen erämaakämppä sijaitsee Ilomantsin Koitereen Kämppäsaaressa. Kämppä
tunnetaan myös Petron kämppänä. Saari on suojaisassa salmessa keskellä Koiteretta.
Kämpältä on hyvät yhteydet kaikille keskeisille Koitereen selkävesille. Kämpässä on keittiö, huone
ja iso tupa. Sauna on erillisessä rakennuksessa. Kämppä soveltuu erityisesti uistelukalastajille ja
vesiretkeilijöille.

Rakennus ja varustus
Hirsikämpässä on vuodepaikat 10-12 henkilölle ja päärakennuksen pinta-ala on noin 100 m2.
Kamiinalämmitys, puuliesi, nestekaasuliesi, nestejääkaappi, kämppätyylinen kalustus/varustus, astioita ja
kattiloita ym. Sauna, ulkokäymälä, laavu, laiturit, vesi järvestä ja oma kaivo. Ota mukaan omat EAvarusteet.
Autolla / veneellä
Autopysäköinti esim. noin 5 km:n päässä kämpältä Ruotinniemessä, jossa veneluiska. Kulku kämpälle
vesiteitse vuokralaisen omalla veneellä. Venekuljetus mahdollisesti järjestettävissä/ostettavissa
lisäpalveluna. Ajo-ohje: Uimaharjusta 13,4 km Kivilahteen päin, oikealle Ilomantsin tietä (Kivilahdentie) 1,2
km. Vasemmalle Vinkara (Vinkarantie) 11,4 km. Y-risteys oikealle Ruotinniementie, jota 3,3 km. Kysy
tarvittaessa Koitereen kalastus- ja veneilykarttaa.
Siivous ja järjestyksen pito
Vuokralainen sitoutuu siivoamaan kämpän ja piha-alueen siistiksi ennen lähtöään. Siivoukseen kuuluu
tuhkien poisto tulisijoista ja vanhaan hyvään kämppätapaan kuuluu, että tulipuut tuodaan valmiiksi tulisijojen
luokse ja tulisijat täytetään puilla sytykkeineen. Lisäohjeita löydät kämpältä. Hyvän tavan mukaista on
myös, että sen minkä täytenä kämpälle viet, sen tyhjänä siltä pois tuot. Lukitse lähtiessäsi ovet ja sulje
ikkunaluukut.
Avaimet
Avainten luovuttamisesta/palauttamisesta vuokraajalle sovitaan kämpän yhteyshenkilön kanssa.
Kartta, etäisyyksiä ja lähin naapuri
Koitereen kalastus- ja veneilykartta (1999), peruskarttalehti nro 433110 (2004). Matkat Ruotinniemestä:
Joensuu 77 km, Uimaharju 29 km, Ilomantsi kirkonkylä 66 km, Lieksa (Jaakonvaaran kautta) 58 km.
Kämppä sijaitsee suojelualueella ja lähin naapuri on lähes 5 km kohteelta.
Lisäpalveluja
Tiedustele kuljetuksia, kalastuslupia, ruokapalveluja ym. varauksen yhteydessä.
Huomioitavaa – vesi ja remontit
Käyttövettä ei tutkita vuosittain, joten suosittelemme juomaveden keittämistä. Kämpällä on / voi olla joitakin
peruskorjaustoimia menossa ja vuonna 2016 on korjattavana ainakin ns. vanha saunarakennus.
Kämppäsaaren vuokrat
Erillisen hinnaston mukaan!
Tapahtumat
Kämppätalkoita aika ajoin – kysy lisää yhteyshenkilöiltä. Koitere Uistelu 2016 – la-su 23.-24.7.2016.
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