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Ohje leirikeskuksen käyttäjälle 

Ennen majoittumista tutustukaa annettuihin ohjeisiin  

Alueen kaikkiin oviin ja riippulukkoihin käy sama Ilog avain vain murtohälytin on omalla avaimella 

Huomioithan että avain on erittäin herkkä. Laita avain avainpesään riittävän hitaasti ja käännä 
avainta varovasti. Mikäli avain ei käänny toista alusta uudestaan. Liian nopea ja voimakas liike ei 
avaa lukkoa 

Tutustu luukin käyttö ja turvallisuus ohjeisiin  

Leirikeskuksen alueella ja tiloissa päihdyttävien aineiden käyttö on kielletty. Mikäli tilaa on käytetty 
ohjeiden vastaisesti, voi käyttövuoron myöntäjä asettaa käyttäjän tilapäiseen käyttökieltoon 

Leirikeskuksessa on oltava hiljaisuus klo 22.00–06.00 ja muutoinkin huomioitava järjestyslakia 
sekä muistettava ettei naapureille aiheudu kohtuutonta haittaa ja häiriötä 

Lemmikkieläimiä ei saa viedä sisätiloihin 

WC-paperia, käsipyyhkeitä ja käsienpesuaineita saattavat olla vähissä 

Ensiapuvälineet sinun pitää tuoda tullessasi ja varmistaa että kaikki tietävät missä ne sijaitsevat 
leirin aikana 

Porttia suositellaan pidettäväksi lukittuna yöaikana, etteivät ulkopuoliset tule uteliaisuuttaan 
alueelle. Suljettehan portin poistuessanne 

Puutteista ja särkyneistä tavaroista on ilmoitettava sähköpostilla viipymättä 

 

PÄÄRAKENNUS 

Tullessanne sisään, (oven vasemmalla puolella) kytkekää murtohälytin pois päältä. Huomioikaa 
että avain tulee pitää käännettynä vähintään 5 sekuntia 

Rakennuksessa on iso ruokasali, johon mahtuu 44 ruokailijaa sekä tarjoilutila  

Rakennukseen saa majoittua korkeintaan 33 henkilöä. Vuoteet ovat kerrossänkyjä. Sänkyjä ei saa 
siirtää paikoiltaan. Kaikkien patjojen suojana on käytettävä aluslakanaa, eikä vuoteissa ei ole 
tyynyjä tai peittoja. Varauloskäynnit on pidettävä esteettöminä. 

Kaikki makuutilojen ovet ovat palosuojattuja, niissä on ovipumppu, joka palauttaa oven aina kiinni.  

Huonejako on 12 vuodetta / 16 vuodetta / 4 vuodetta / 1 vuode (keittiön vieressä) 

Takkaa poltettaessa on laitettava takkaimuri päälle, katkaisin on saliin johtavan oikean parioven 
vieressä ja muistettava paloturvallisuus.  Polttopuita löydät roskakatoksen viereisestä puuliiteristä. 
Tuhkat tulee tyhjentää käyttövuoron päättyessä grillikatoksen vieressä olevaan tuhka-astiaan 



Kynttilöitä poltettaessa on huolehdittava paloturvallisuudesta, kynttilöiden alla on riittävän paksu ja 
laaja-alainen palamaton alusta. 

Tiedostakaa kaikki varauloskäynnit, molemmat ulko-ovet sekä makuutilojen merkatut ikkunat 
Kylttejä ei saa peittää 

Aiheettomasta palohälytyksestä veloitamme 375 €. Hälytyksen sattuessa paikalle saapuu aina 
pelastuslaitoksen paloyksikkö. Hälytys ei ole peruutettavissa 

 

PÄÄRAKENNUKSEN KEITTIÖ 

Keittiö on suurtaloustason keittiö. Keittiössä on kapasiteetti valmistaa ruoat suurille ryhmille 

Keittiön lämpölaitteiden pääkatkaisia on kytkettävä päälle, oven vieressä. Laitteet eivät toimi 
muuten. Laitteisiin ei saa tehdä omia säätöjä 

Tiskikoneen ohjeet löydät keittiöstä 

Liesi on Induktioliesi, joten vain siihen sopivat kattilat toimivat liedellä 

Kaikille keittiölaitteille on käyttöohjekirja, joka sijaitsee mikron päällä 

Keittiölle on oma siivouskomero, joka sijaitsee pikkuhuoneen vieressä. Nämä siivousvälineet ovat 
tarkoitettu ainoastaan keittiön siivoukseen! 

Kaikki keittiövarusteet tulee tiskata huolella ja palauttaa omille paikoilleen 

Tyhjentäkää lähtiessänne kaikki ruokatarvikkeet. Mitään ei saa jättää 

Biojätteet tulee tyhjentää roskakatoksessa olevaan astiaan päivittäin 

 

SAUNARAKENNUS 

Tullessanne sisään, (oven oikealla puolella) kytkekää murtohälytin pois päältä. Huomioikaa että 
avain tulee pitää käännettynä vähintään 5 sekuntia  

Saunoja on kaksi, naisten ja miesten. Kumpaankin mahtuu 8–10 henkilöä saunomaan. Ne ovat 
sähkölämmitteisiä, kytkimet sijaitsevat siivouskomerossa oven takana, käytävän viimeinen ovi 

Keittiö on tasoltaan kodinomainen. Tilaan mahtuu 24 henkilöä ruokailemaan 

Uidessa on otettava huomioon turvallisuus. Rannassa on oltava valvonta ja veteen hyppääminen 
on kielletty. Tarkastakaa ranta mahdollisten pinnan alla olevien vaaratekijöiden varalta 

Sauna, myös lauteiden alta ja pesuhuone, on lakaistava käytön jälkeen. Lattia on vielä 
huuhdottava hyvin. Lauteet ja pesuhuoneen penkit on myös huuhdottava. Tähän on 
pesuhuoneessa kiinteä letku 

Keittiötilassa on sähköiset pimennysverhot, ohjauspainikkeet löydät keittiön vasemmasta laidasta 

Tilassa on videotykki, tietokoneen saa kytkettyä seinäpistokkeesta, joka on kellon alla. Tykki toimii 
ainoastaan kauko-ohjaimella 

Rakennuksen ovet ovat aina auki tilassa, kun kuljet ulos, vaikka ulkoapäin olisivat lukossa 

 



 

ULKOALUEET 

Alueella on 2 pelikenttää. Ministadion, joka on aidattu ja pohja on tekonurmi. Stadionin 
valaistuksen kytkin keittiön oven vieressä.  Lisäksi on hiekkakenttä jalkapallomaaleilla  

Alueella on grillikatos nuotiopaikalla. Polttopuita löydät roskakatoksen yhteydessä olevasta 
puuliiteristä 

Veneitä ja kanootteja käytettäessä on aina käytettävä pelastusliivejä, niitä löytyy 
saunarakennuksen varastosta 

Käytön jälkeen veneet on lukittava. Airot, veneen tulppa ja pelastusliivit on vietävä takaisin 
varastoon 

Kanootit (6 kpl) ovat saunarakennuksen päädyssä. Käytön jälkeen on kanootit, melat ja 
melontaliivit palautettava paikoilleen ja lukittava 

Laitureilla on pelastusrenkaat ja heittoköysi hätätilannetta varten, muu käyttö on ehdottomasti 
kielletty 

 

SIIVOUS 

Siivoustarvikkeita: siivousvälineitä ja yleispuhdistusaineita on toimitettu kaupungin puolesta 

Siivotkaa tilat ennen lähtöänne. Lattiat on imuroitava ja pyyhittävä kostealla. Pöydät on pyyhittävä 
ja WC tilat on pestävä. Pölynimuri ja muut siivousvälineet ovat siivouskomeroissa. Keittiölle on 
varattu omat siivousvälineet 

Huomioithan että siivouksen laiminlyönnistä veloitetaan käyttäjältä siivouksesta aiheutuneet 
kustannukset 

 

ROSKAT 

Kaikki roskat vietävä portin vieressä olevaan roskakatokseen. Muista myös grillikatoksen roskat 

Kierrätys: muovi / pienmetalli / lasi / biojäte / kartonki / paperi / sekajäte 

Aseta uudet pussit roska astioihin, niitä on siivouskomerossa 

 

MUUTA 

Espoon kaupunki ei ole vastuussa mistään käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista haitoista tai 
menetyksistä 

Avainta ei saa palauttaa postitse, se on tuotava henkilökohtaisesti Espoon kaupungin 
asiointipisteeseen, Sellossa (Leppävaaran kirjaton yhteydessä). Muistathan varmistaa aukioloajat 

Unohtuneita tavaroita ja varusteita voitte kysellä sähköpostilla, mikäli ne löytyvät, sälytämme niitä 2 
viikko 

Leirikeskukseen liittyvä palaute, toiveet ja puutteet voi toimittaa sähköpostilla, nuoriso@espoo.fi 

mailto:nuoriso@espoo.fi


 

 

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 

KOORDINAATIT: 60.31378, 24.68920 

HÄLYTYSAJONEUVON OPASTUS: 

Mikäli on jouduttu kutsumaan hälytysajoneuvo, suosittelemme opastajaa vastaanottamaan 
Luukinrannan risteykseen 

Päivystävä laitosmies (iltaisin ja viikonloppuna) 

Päivystysnumero keskuspaloasemalle arkisin klo 15.30 jälkeen, perjantaisin klo 13.45 jälkeen ja 
viikonloppuisin on p. 09 816 28699 

Päivystysaikana tehdään vain sellaiset kiireelliset huoltotyöt ja kiinteistöjen hälytysjärjestelmistä 
tulevat työt, joiden tekemistä ei voi siirtää lähimpään arkipäivään 

Virka-aikana soitot, Rita Mutanen 046 877 1805 


