Rankisen vinkkinurkka
Yleistä
•
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•
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Ollessasi Rankisella jätä autosi niin että saman tien varressa olevan mökin käyttäjät
pääsevät liikkumaan. Hyviä parkkipaikkoja on Komon
risteyksessä(”liikenneympyrä”)
EA-laukun (työkalupakki) löydät pitkän ikkunan alla olevalta penkiltä tai sen alta.
Aloittaessasi kämpän lämmitystä saattaa savua tulla sisään. Lämmityksen
alkuvaiheessa kannattaa palo-/häkävaroittimista ottaa hetkellisesti
paristot pois, mutta ne tulee kuitenkin muistaa laittaa takaisin kun savu
on hälvennyt.
Takan sytytys on helppo, kunhan huomioit seuraavat asiat:
1. Tarkastat, että pelti on auki(parven rappusten yläpää)
2. Käytät pieniä puita ja suurennat kokoa hiljalleen
3. Huomioit hapensaannin etkä sulje takan luukkua liian aikaisin, jolloin
tukahdutat tulesi
4. Kämpän lämpöiseksi saamine vie talvella rutkasti aikaa, varaa siihen ainakin
5 tuntia.
Tuhkat viedään paikkaan x(tähän tulee täydennys)
Askartelutarvikkeita löydät hirven pään alapuolelta ja sen vieressä olevasta
kaapista.
Siivoustarvikkeet löytyvät eteisestä.
Suomen lipput (2kpl) löytyvät joko eteisen kaapista tai roikkumasta oleskelutilan
poikkipuusta
Tulitikkuja löytyy keittiön yksittäisestä kaapista
Eteisen kaapeista löydät/voit löytää:
• Myrskylyhtyjä ja siihen liittyviä tarvikkeita
• Kaasulampun
• Pyykkipoikia
• Siivoustarvikkeita
• Heijastimia
• Vessapaperia
• Muuta yleisesti kämpän käytössä tarvittavaa tavaraa

Keittiö
Keittiön hella saattaa aiheuttaa ongelmia sytytysvaiheessa. Ole siis sinnikäs äläkä panikoi!
Yleisin ongelmakohta on:
• Hella savuttaa paistotasosta/ei syty.
1. Kannattaa lämmittää ensin takkaa, jolloin hormi vetää paremmin. Hellan
"nokiluukussa" kannattaa myös polttaa paperia ennen hellan sytyttämistä ja
sytyttämisen aikana, se parantaa hormin vetoa.
2. Käytä alussa pieniä puita, lastuja yms yms sytykettä, jolloin hella lämpenee
kunnolla
3. Jos hella savuttaa tuuleta kämppää.
1. Avaa keittiön ikkuna(Ikkunassa on ikkunanavaajakahva, joka on ainoa
laatuaan.)

2. Avaa parven ikkuna(t)/hätäpoistumisovi
3. Avaa ulko-ovi
4. Huolehdi tulen hapensaannista eli pidä ainakin alussa tulipesän alla oleva
tuhkaluukku auki.
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Tavaroille on omat paikkansa keittiössä. Nyrkkisääntö on että lautaset ja mukit ovat
vasemmanpuolimmaisessa kaapissa, keskellä on kuivauskaappi ja se jätetään
lähdettäessä tyhjäksi ylimmän kaapin kattiloita lukuunottamatta.
Oikeanpuoleisimmassa kaapissa on aterimet.
Ruoanlaittovälineitä säilytetään kannellisissa muovilaatikoissa, joissa kaikissa lukee
kyljessä mitä mihinkin laatikkoon on.
Kaikki kattilat eivät ole samanlaisia, vaan hyviä kattiloita säilytetään keittiössä niile
tehdyllä hyllyllä. Niissäkin on eroja! Joissain lukee kyljessä että pohja on ohut, tämä
tarkoittaa että jollet pidä pohjaanpalaneesta ruoasta ja tiskauksesta käytät näitä
kattiloita vain vedenkeittoon.

Saunamökki
•

Myös saunamökin takan sytyttämisessä maltti on valttia. Ja jälleen kerran pellit
auki! Sijaitsevat takan yläpuolella.
1. Käytät pieniä puita ja suurennat kokoa hiljalleen.
2. Huolehdi hapensaannista. Tuhkaluukku auki niin palaa hyvin.

•

Saunamökki lämpenee talvellakin vikkelästi ja kivitakka pitää lämmön vielä yllä
myös yön yli.
Saunan pata on taas ongelmalline tapaus, mutta senkin selätät sinnikyydellä.
Syttymistä edesauttaa huomattavasti tuvan puolen sekä sauna lämmitys.
1. Pataa lämmittäessä laita pohjalle aluksi vain vähän vettä. Sytytysvaiheessa
hyödyt tästä huomattavan paljon. Kun tuli on varmasti syttynyt lisää pataan
tarvitsemasi määrä vettä.
2. Tyhjennä pata ennen lähtöäsi ja käännä ämpärit/saavit väärinpäin.
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Liiteri
•
•

•

Täältä löydät mm.maitokärryt, kottikärryt, kanootit, kajakit ja polttopuuta
Varaston puolelta löytyy seuraavia asioita:
• Kirveet
• Aggregaatti+polttoainetta siihen
• Köyttä/narua
• Pressuja
• Muurikoita
• Halstereita
• Melontatarvikkeet (melat ja pelastusliivit)
• Nuohoustarvikkeet
• Työkaluja, nauloja & ruuveja
• Kaasut
(Tähän tulee kaasujen käyttöä koskeva informaatio)

Vessat
•

Molemmat vessarakennukset ovat käytössä. Molemmissä on sekä miesten että
naisten puoli.

Rankisen ympäristö
•
•
•
•

Ranta on pitkään matala, mutta syvenee sen jälkeen nopeasti.
Laituri voi olla vahingoittunut talven jäljiltä. Huomioi tämä liikkuessasi siellä.
Lähistöllä on muitakin ihmisiä jokaisessa suunnassa.
Isolta mökiltä katsottaessa länsi-lounas suunnasssa on jyrkkiä kallioita.

