SIERLAN LEIRIKESKUS
Haarlantie 357, Nummi – Pusula
Sierlan käyttöä koskevia ohjeita

Ennen majoittumista tutustukaa annettuihin ohjeisiin.
Tilaan saa majoittua korkeintaan 42 henkilöä.
Leirikeskuksessa ei ole kiinteää puhelinta joten varmista oman matkapuhelimen toimivuus.
Saapuessanne kytkekää vesipumppu päälle ja asettakaa sähkölämmitys ”koti” asentoon (katkaisijat
eteisaulassa)
Leirikeskuksen alueella ja tiloissa päihdyttävien aineiden käyttö on kielletty. Mikäli tilaa on käytetty
ohjeiden vastaisesti, voi käyttövuoron myöntäjä asettaa käyttäjän tilapäiseen käyttökieltoon.
Hätäpoistumisteiden eteen ei saa laittaa mitään esteitä, vaan ne on pidettävä vapaina.
Poistumistiemerkintöjä ei saa poistaa tai peittää.
Kynttilöitä poltettaessa on huolehdittava mm. siitä, että kynttilöiden alla on riittävän paksu ja laaja alainen palamaton alusta
Päärakennuksen tulisijat ovat käyttökiellossa. Tulen tekeminen niihin on ehdottomasti kielletty.
Ryhmän vastuuhenkilö vastaa itse ensiapuvälineiden riittävyydestä ja tiedottaa niiden sijainnista muille
käyttäjille paikan päälle saapuessa. Pelastussuunnitelma löytyy keittiöstä.
Poistuessanne leirikeskuksesta, tarkastakaa että kaikki rakennuksen ikkunat ovat suljettu sekä lukitkaa
kaikki ovet
Puutteista ja rikkoutuneista tavaroista on ilmoitettava avaimen palautuksen yhteydessä.
Leirikeskuksessa on oltava hiljaisuus klo 23.00 – 06.00 ja muutoinkin huomioitava järjestyslakia ja ettei
naapureille aiheudu kohtuutonta haittaa ja häiriötä. Mikäli liikutte leirikeskuksen ulkopuolella, tulee
muistaa hyvät käytöstavat. Leirikeskuksen naapurissa, molemmilla puolilla aluetta on asutusta joten
heidän yksityisyyttään tulee kunnioittaa. Naapureiden pihapiirissä ja heidän rannassa liikkuminen on
kielletty.
Lemmikkieläimiä ei saa viedä sisätiloihin.
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KEITTIÖ
•

Tyhjentäkää lähtiessänne jääkaapit ja puhdistakaa hyllyt. Jättäkää virta päälle

•

Tyhjentäkää kaapit ruokatarvikkeista

•

Peskää käyttämänne astiat ja tyhjentäkää pesukone astioista ja vedestä sekä pyyhkikää
pesukoneen pohja puhtaaksi. Astiat kaappiin. Astianpesukoneessa ei saa käyttää muuta
pesuainetta kuin mitä tulee automaattiannostelusta. Pesu- ja huuhteluaineen annostelua ei saa
muuttaa.

•

Poistuessanne tarkastakaa, etteivät lieden sähkölevyt, uuni tai liesituuletin ole jäänyt päälle

•

Poistuessanne kytkekää vesipumppu pois päältä ja asettakaa sähkölämmitys ”poissa” asentoon
(katkaisijat eteisaulassa)

•

Tutustukaa astiapesukoneen erillisiin ohjeisiin. Pesuaineen loppuessa voitte vaihtaa kanisterin
uuteen. Kanisterit ovat kellariin menevässä rappukäytävässä. Ilmoittakaa mikäli käytätte viimeisen
kanisterin.

•

Keittiön seinällä on jätevesisäiliön hälytys. Tämä hälyttää, mikäli säiliö on täyttymässä. Hälytyksen
saa vaimennettua hipaisukytkintä painamalla asiasta tulee ilmoittaa välittömästi Juhanan
Salmenpohjalle (virtajohtoa EI saa irroittaa).

MAJOITUSTILAT
•

Sänkyjä ja muita kalusteita EI saa siirtää pois paikoiltaan

•

Leirikeskuksessa ei ole vuodevaatteita, peittoja eikä tyynyjä. Aluslakana on pakollinen (käyttäjä
tuo ne mukanaan)!

SAUNA
•

Käyttäjiä varoitettava kuumasta kiukaasta ja kuumasta vedestä

•

Lapsille / nuorille pesuvesi tehtävä valmiiksi

•

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

•

Polttopuita löytyy puuvajasta, joka on ulkorakennuksessa

•

Talviaikaan saunaan ei tule juoksevaa vettä, vesi on kannettava päärakennuksesta tai rannasta.

•

Tuhkapesät tulisi tyhjentää tuhkasta joka päivä eikä tulipesässä saa polttaa vahapinnoitettuja
pahvipurkkeja, esim. maitopurkit. Vahapinnoite aiheuttaa vahinkoa tulipesän arinalle ja on
myrkyllinen ympäristölle.

•

Lähtiessänne tyhjentäkää tulipesät tuhkasta tuhka-astiaan, joka sijaitsee saunan vieressä

•

Käyttövuoron päätyttyä on löylyhuone, pesuhuone, takkahuone, terassi ja rantaan johtavat portaat
lakaistava. Peskää lauteet, penkit, pöytä, pesu- ja vesiastiat sekä lattiat ja ritilämatot hyvin.

•

Irrottakaa takkahuoneen patterin sähköjohto seinästä käytön päätyttyä
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GRILLIPAIKKA
•

Sijaitsee talon päädyssä

•

Grillin kannet on avattava enne tulen sytyttämistä ja tulen sammuttua kannet on suljettava

•

Polttopuut ovat ulkorakennuksen lukitussa puuvajassa

•

Huom!, varmistakaa ettei palavaa tulta jätetä vartioimatta

•

Nuotiotoiminnan päätyttyä on varmistettava että tuli ja hiillos on sammunut kunnolla!

•

Metsä- ja ruohikkopalovaaran aikana avotulen tekoa on kielletty

VENEET JA KANOOTIT
•

Tutustu melontaturvallisuuteen liittyviin ohjeisiin jotka ovat käyttö- ja turvallisuusohje kansiossa.

•

Veneitä ja kanootteja käytettäessä on aina käytettävä pelastusliivejä, jotka sijaitsevat
ulkorakennuksen varastotilassa

•

Käyttövuoron päätyttyä vetäkää veneet ja kanootit rannalle ja lukitkaa.

•

Pelastukseen on yksi vene oltava rannalla ja tarvittaessa oltava heti käytettävissä

•

Käytön jälkeen airot, melat ja kelluntaliivit on tuotava takaisin varastoon

PUUVAJA
•

Puuvaja sijaitsee ulkorakennuksessa. Tarkastakaa lähtiessänne, että myös puuvaja on suljettu.
Polttopuut ovat tarkoitettu grillin ja saunan lämmitykseen. Muuhun käyttöön (esim
puolijoukkueteltan lämmitykseen) tulee käyttäjän tilata ja kustantaa polttopuita itse. HUOM:
LEIRIKESKUKSESSA EI OLE KIRVESTÄ.

ULKOHUUSSIT
•

Kariketta tai muuta kuivattavaa ainetta ei saa käyttää koska tyhjennysauto letku tukkiutuu!

•

Varautukaa että WC-paperia ja käsipyyhkeitä ei ole riittävästi.

•

Kesäkaudella (1.6–15.8) huussin astiat tyhjennetään kerran viikossa. Muuna aikoina tyhjennys on
pyydettäessä

SIIVOUS
•

Puu – Ceen istuintasot pestävä ja lattiat lakaistava aina käyttövuoron jälkeen

•

Siivoustarvikkeita: siivousvälineitä ja yleispuhdistusaineita on toimitettu kaupungin puolesta, niitä
ei valitettavasti ole aina riittävästi, joten käyttäjän on varauduttava omien siivoustarvikkeiden
käyttämiseen

•

Jätesäkkejä on päärakennuksen siivouskomerossa. On mahdollista, että jätesäkkejä ei aina ole
riittävästi, joten käyttäjän on hyvä varautua omien jätesäkkien käyttöön

•

Huoneet, imuroitava ja pyyhittävä kostealla

•

Siivouksen laiminlyönnistä veloitetaan käyttäjältä siivouksesta aiheutuneet kustannukset.
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ROSKAT
•

Roskat on vietävä roskakatokseen eikä biojätettä kerätä leirikeskuksen alueella ollenkaan. Alueen
jätteet kerätään ja toimitetaan energiahyötykäyttöön. Sekajäteastioihin tulee laittaa sekajätteen
lisäksi myös pahvit ja biojätteet. Kerää lasi ja metalli ja toimita ne kierrätykseen. Lähin piste on Smarkat Nummi, Nummentie 6.

•

Älä polta jätteitä. Polttaessa jäte ei häviä, vaan muuttaa muotoaan. Sinänsä myrkyttömät jätteet
voivat muuttua polttaessa erittäin myrkyllisiksi.

•

Kesäkaudella (1.6–15.8) jäteastiat sekä lokakaivo tyhjennetään kerran viikossa.. Muuna aikoina
tyhjennys on pyydettäessä

PALOHÄLYTIN
•

Palohälyttimen keskus sijaitsee eteisaulassa, hälytyksen saa vaimennettua punaista nappia
painamalla. Tämän jälkeen tulee välittömästi soittaa Juhana Salmenpohjalle, 040 5352516

Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurauksena olla käyttökielto.
Espoon kaupunki ei ole vastuussa mistään käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista haitoista tai
menetyksistä.
Leirikeskukseen liittyvä palaute, toiveet ja puutteet voi toimittaa sähköpostilla, nuoriso@espoo.fi

YLEINEN HÄTÄNUMERO
KOORDINAATIT:

112

60.413807, 23.857670

HÄLYTYSAJONEUVON OPASTUS
Mikäli on jouduttu kutsumaan hälytysajoneuvon, opastajan on oltava vastassa leirikeskuksen pihaan
johtavassa tienhaarassa!
Huoltomies: Juhana Salmenpohja 040 535 2516
Leirikeskukseen saapumiselle tulee suosia kimppakyytiä tai bussikuljetusta. Otattehan huomioon että
Salmentie ja Haarlantie ovat yksityisteitä ja nopeusrajoitus on 30 km/h.
AJO-OHJEET (lähtöpaikka Espoon keskus)
Turunväylä (tie E18) 54,7 km > poistu liittymästä 20, Sammatti / Nummi
Käänny vasemmalle, Paikkarintie 1,3 km
Käänny oikealle Turuntie 1 km
Käänny vasemmalle Leppäkorventi 1,6 km
Käänny oikealle Salmentie 2,6 km
Käänny oikealle Haarlantie

Avainta ei saa palauttaa postitse vaan se on tuotava henkilökohtaisesti Espoon keskukseen
Yhteispalvelupisteeseen, Kamreerintie 3, Espoontori. Muistathan varmistaa aukiolo ajat!
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