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PARTIOASEMAN
HUONEENTAULU
•

Jokainen siivoaa omat jälkensä ja vähän toistenkin.

•

Ulko-ovet pidetään kiinni.

•

Tulijoille avataan ovi, heitä tervehditään ja katsotaan,
että he ovat oikeilla asioilla. Eli partio-sellaisilla.

•

Kokoustila jätetään siistiin kuntoon.

•

Luottisjääkaapissa olevat elintarvikkeet ovat vapaata
riistaa. Vain saman illan eväät saa nimetä.

•

Kahvimaitoa on tarjolla oikean puoleisessa jääkaapissa,
sokeri, kahvi ja tee ovat kaapissa.

•

Viimeinen lähtijä tyhjentää vedet tiskikoneesta ja ottaa
kahvinkeittimen pois päältä.

•

Klo 23.45-06 Partioasemalla ei asioida. Yöhälyt on
päällä.

Partiolainen
rakastaa
siisteyttä ja
järjestystä.
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MITEN SINNE PÄÄSEE?
Partioasema löytyy Facebookista
facebook.com/partioasema.
käy tykkäämässä Partioasema-sivusta

SIJAINTI
•
•
•

Partioasema sijaitsee Töölössä, Töölönkatu 55:ssä.
Parhaiten pääset asemalle bussilla (Mannerheimintietä
tai Topeliuksenkatua ajavat) tai raitiovaunulla
(Helsingin Lasipalatsilta 4, 10, Pasilasta 9).
Reittiopas tunnistaa ”Partioaseman”.

AUKIOLOAJAT
Partioaseman aulasta löydät aukioloaikoina työntekijän, joka auttaa yleisissä asioissa.
Halutessasi asioida piiritoimiston kanssa, sovithan tulostasi etukäteen.
Katso aukioloajat: partio.fi/suomen-partiolaiset/tietoa-meista/yhteystiedot

OVET JA AVAIMET
Partioaseman ulko-ovet ovat aina kiinni, ja ne avataan aulasta, omalla avainlätkällä tai kulkukoodilla.
Iltaisin ovi avataan kokoukseen tulijoille. Ovea ei saa jättää auki, vaan jokaiselle tulijalle avataan
erikseen ovi ja katsotaan, että hän on oikeilla asioilla.
Oman lätkän Partioasemalle saavat ryhmien ja toimikuntien puheenjohtajat. Muille annetaan
kulkukoodi, joka on voimassa tarvittavana päivänä. Nämä molemmat oman työntekijän kautta
aulapalvelusta. Lätkässä on 20 € panttimaksu. Luottisavain toimii aikavälillä 6.00-23.45.

ESTEETTÖMYYS
Partioasemalle on esteetön kulku takapihan kautta. Takapihalta löytyy hissi, joka avautuu kulkuluvalla
tai soita numeroon 09 8865 1100 niin sinulle tullaan avaamaan hissin ovi.
Löydät sisätiloista myös liuskan, jonka kautta pääset esteettömästi kokoustiloihin.

PULMAT JA PALAUTTEET
Lähetä palautteesi osoitteeseen info@partio.fi
tai kirjoita se partioaseman facebook-sivulle facebook.com/partioasema
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HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ
•

Partioasemalla ei asioida lainkaan kello 23.45-6.00. Vain työntekijä voi henkilökohtaisella
koodillaan ohittaa yöhälyn.

•

Palohälytykset ja murtohälytys ovat päällä koko ajan. Murtohälytin reagoi ovien ja
ikkunoiden väkivaltaiseen avaamiseen. Ovet on aina avattava sähköisistä lukoista.

•

Kello 18-23.45 on lisäksi päällä ovihälyt. Ovia ei saa pitää auki. Jos ovi kuitenkin jää auki,
järjestelmä antaa varoituksen neljän minuutin kuluttua. Jos ovi suljetaan varoituksen aikana
(1 minuutti), ei hälytystä lähde. Muuten vartija saapuu paikalle tarkistamaan tilanteen.

•

Väärän hälytyksen sattuessa toimintaohjeet löytyvät rappukäytävästä, aulakerroksesta
takaovien vierestä, hälytysjärjestelmien ohjauspaneelien luota. Väärän hälytyksen voi kuitata
vain työntekijä omalla avaimellaan.

KOKOUSTILAT
Partioasemalla on 8 kokoustilaa.

AULAN TILA
•

Aulan voi jakaa kolmella tavalla:
o Piennar: pieni, seinällinen 8 hengen tila
o Tori: suuri seinällinen vaihtoehto, mahtuu 25 henkilöä
o Suurtori: Tori ilman seiniä, mahtuu 50+ henkilöä

ENSIMMÄISESSÄ KERROKSEN MUUT TILAT
Hytti 4 hlö
Sopu 8 hlö pöydän ääressä (14) (tykki)
Kupoli, 8 hlö pöydän ääressä (14) (tykki)
Sopu+Kupoli, kahden huoneen yhdistetty tila, mahtuu 16 hlö pöytien ääreen (28)
Tiipii, 8 hlö pöydän ääreen (14) (tykki)
Sahara, 8 hlö pöydän ääreen (14) (tykki)
Tiipii+Sahara, kahden huoneen yhdistetty tila, mahtuu 16 hlö pöytien ääreen (28) (tykki)
Kabyssi, 4 hlö

•
•
•
•
•
•
•
•

KELLARISSA SIJAITSEE
•
•

Iglu
6 henkilö tila
Myös etäneuvottelulaitteisto
Luottistila
Voi käyttää työskentelyyn.
Huomioithan, että kellarikerroksen puhelinkenttä on heikko. Katso tilaa tehdä hommia s. 6.

TOISESSA KERROKSESSA SIJAITSEE
•

Urkki
Urkki on piirien neukkari ja siis ensisijaisesti kakkoskerroksen väen käytössä.
Sitä saa iltaisin käyttää kokouksiin, joissa on työntekijä paikalla.
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MITÄ PARTIOASEMALTA LÖYTYY
E A- K A MA T

Pieniin haavoihin löytyy helpotusta aulakerroksen inva-wc:n seinältä ja kellarin käytävältä Iglun ovea
vastapäätä. Myös aulan pöydältä löytyy pieni ensiapupakkaus.
I N T ERN E T

Langaton netti toimii koko talossa. Verkon nimi on Partioasema ja sen salasana on PartioPolku.

KOKOUSEVÄÄT
•
•
•
•
•
•

Kaikki ostavat kokouseväänsä itse, valmistelevat ne ja hoitavat jälkityöt.
Keittiössä olevaa luottisjääkaappia voi käyttää eväiden säilytykseen. Jääkaappiin ei saa jättää
nimikoituja elintarvikkeita, vaan kaikki on vapaata riistaa, paitsi samaksi illaksi varatut.
Voit merkitä samalle illalle varatut eväät, kaikki muu ruoka on vapaata riistaa.
Ota jääkaapin käytössä huomioon, että asemaa käyttää monta kymmentä partiolaista joka
ikinen ilta. Älä siis säilö siellä raakaa eväsmunaasi kuukausia. Heitä pois kaikki sellainen, jota
et itsekään söisi.
Kahvimaitoa on kaikille tarjolla oikeanpuoleisessa jääkaapissa!
SP:n etukäteen tilatut kokouseväät löytyvät keskimmäisestä jääkaapista (Suomen Partiolaiset).

MEIDÄN KOKOUSKAMAT
Luottistilassa on piirien toimikunnilla omat nimetyt kaapit. Älä vie pois kaapin avainta, se on ainoa.
Jos tarvitset kaappia tai sinulla on muuta asiaa, heitä meiliä: luottistila@papa.partio.net.
Noutokaappi löytyy aulan tiskin vierestä johon voi jättää noudettavaa tavaraa. Nimeä tuomasi kamat
kaapissa olevilla tarroilla.

MIHIN MÄ MEEN?
Oman kokoustilasi näet aulan infonäytöstä.

ROSKIS
•
•
•
•

Lajittelupisteet löytyvät keittiöstä.
Energiajae-roskikset sijaitsevat kaikissa kokoushuoneissa.
Biojäte viedään keittiöön. Metalli-ja lasikierrätyspisteet löytyvät takapihalta.
Jokainen tyhjentää keittiön roskikset takapihan roskiskatokseen aina, kun ne ovat täynnä.

RÖÖKIPAIKKA
Tuhkakuppi on takapihalla roskisten vieressä. Älä jätä ulko-ovea auki. Tupakoi tuhkiksen vieressä,
muuten ilmanvaihto imee savut sisään.

TILAA TEHDÄ HOMMIA
Kellarista löytyvässä luottistilassa voit tehdä omia partiohommia. Käytössä on tietokoneita, puhelin
ja kopiokone, jolla voi printata mustavalkoisia papereita. Merkitse printtisi vihkoon. Yksi koneista on
taittokone, jolla on yleisimmät taitto-ohjelmat.
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VESSA
Vessat löytyvät ykköskerroksesta keittiön vierestä (inva-wc) sekä kellarin käytävältä.

ÄITIIII!
•
•

Jokainen siivoaa itse jälkensä sekä keittiöstä että kokoustiloista.
Hätätilanteissa voi soittaa vartiointiyhtiöön: Sector Alarm 0207 345000. Heillä on yhteys
myös huoltoyhtiöön. Huomioithan, että kellarikerroksen matkapuhelinkenttä on heikko.

MITEN SIELLÄ TOIMII…
KOKOUSTILOJEN VARAAMINEN
Kokoustilat varataan tilavarausjärjestelmästä http://varaus.partioasema.fi joko itse tai aulapalvelun
tai oman työntekijän kautta.
Luottistunnukset järjestelmään saa yksi jäsen (yleensä puhis) jokaisesta keskusjärjestön, piirien tai
aluejärjestöjen toimintaryhmästä. Muista aina perua tarpeeton tilavaraus!

DATATYKIT
Osassa kokoustiloissa on datatykit katossa.
Tykit toimivat kun kytket ne koneeseesi ja laitat tykin päälle, sekä avaat koneeltasi esitystilan
(ctrl+f10 tai vastaava). Tykit sulkeutuvat painamalla kaukosäätimen virtanappia kahdesti.

KOPIOINTI JA POSTITUS
Kopioida voi joko piiritoimistossa sen aukioloaikana tai luottistilassa. Myös frankkeeraus onnistuu
toimistoilla.

KEITTIÖ
•
•
•
•
•
•
•

Mikro ja rätti toimivat samalla tavalla kuin kotonakin.
Uunissa on ajastin, joka on laitettava päälle.
Uuni on päällä vain ajastimeen valitun ajan.
Kahvinkeitin löytyy ikkunan edestä, ohjeet sen luona.
Tiskikoneen käyttöohjeet löytyvät myös tiskikoneen luota.
Huomaa, että viimeinen käyttäjä tyhjentää vedet!
Astiat ovat Torin puolella kaapissa. Palauta sinne myös tiskaamasi astiat.
Jos roskis on täysi, tyhjennä se ulos roskiskatoksen roskiksiin.
Jokainen on vastuussa yhteisten tilojen viihtyvyydestä, eli jos joku toinen on
sotkenut tiloja, ei tarkoita sitä, että itse voi sotkea lisää päälle samaan malliin.

Keittiövälineiden ohjeet:
Pääsääntöisesti kunkin vehkeen ohje on sen vieressä. Nosta katseesi.
Jos ei löydy, ilmianna vehje vaikka sähköpostilla: info@partio.fi.

VIIDAKKORUMPU TYÖNTEKIJÄLLE
Voit olla yhteydessä myös Partioaseman aukioloaikana tai sähköpostilla info@partio.fi.
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