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Tapahtuman tai leirin järjestäjä sitoutuu noudattamaan alla olevia Vähäsillan leirikeskuksen yleisiä
käyttöohjeita sekä erillisiä turvallisuusohjeita.

Paloviranomaisten hyväksymä majoituskapasiteetti Vähäsillassa on maksimissaan 30 henkilöä (10 henkilöä
/ majoitusrakennus). Majoitusrakennukset eivät ole esteettömiä ja turvallisuussyistä yön yli tapahtuvaan
leiritoimintaan hyväksytään mukaan vain toimintoja, joissa osallistujat ovat omatoimisia.

Ennen leiriä / tapahtumaa
Leiriä tai tapahtumaa varten on laadittava turvallisuussuunnitelma sekä nimettävä koko tapahtuman / leirin
ajan läsnä oleva täysi-ikäinen henkilö turvallisuusvastaavaksi. Turvallisuusvastaava vastaa tapahtuman /
leirin ajan siitä, että leirillä noudatetaan Vähäsillan yleisiä käyttöohjeita, turvallisuusohjeita, lainsäädäntöä
(mm järjestyslaki) sekä viranomaisten antamia ohjeita, esimerkiksi metsäpalovaroitukseen liittyen.
Leirin / tapahtuman alkaessa tarkista päärakennuksen alakerran lepohuoneessa oleva lääkekaappi.
Koronatilanteesta riippuen pyyhi keskeiset tarttumapinnat (mm ovenkahvat) desifioivalla liinalla.

Leirin / tapahtuman aikana
Vähäsillan leirikeskuksen ulkoalueilla on yleinen hiljaisuus klo 22 - 07 välisenä aikana.
Autoja tai muita esteitä ei saa jättää päärakennukseen tai muihin rakennuksiin johtaville teille.
Jussinniemen edustalla autojen pysäköinti on kielletty. Autotiet ovat pelastusteitä.
Tupakointi alueella on sallittu erikseen osoitetulla tupakkapaikalla lentopallokentän kulmalla olevassa
huvimajassa. Tupakointi ja kynttilöiden polttaminen sisätiloissa on ehdottomasti kielletty.
Saunapuut ovat saunan vieressä olevassa vajassa ja/tai huoltorakennuksen yhteydessä olevassa vajassa.
Saunan vesipataa ei tarvitse lämmittää, suihkusta tulee lämmintä vettä.
Nuotion teko on sallittu vain saunarannassa. Nuotio sammutetaan huolellisesti käytön jälkeen.
Päärakennuksen ruokasalin takkaa lämmitetään pienellä määrällä puita, etteivät lasiluukut hajoa. Luukut
pidetään kiinni kipinävaaran takia. Päärakennuksen keittiön vieressä oleva emännän huoneen takka ja
Jussinnimen alakerran pieni takka savuttavat sisään. Niitä ei siis kannata käyttää. Kaikki muut takat ovat
käyttökunnossa.
Saunarakennuksen grillin kaasupulloja on kaksi kappaletta. Ei käytössä olevaa kaasupulloa säilytetään
saunarakennuksen luona olevassa huvimajassa tai huoltorakennuksessa.

Leirin / tapahtuman päätyttyä
Järjestäjä siivoaa käyttämänsä tilat leirin / tapahtuman päätyttyä. Asiat tiskataan, sängyt sijataan, lattiat ja
WC:t imuroidaan ja pestään, sisä- ja ulkokalusteet ja muut välineet palautetaan alkuperäiseen paikkaan /
järjestykseen. Taloihin johtavat ulkoportaat harjataan hiekasta.
Järjestäjä kuljettaa tuottamansa jätteet Viitapohjantien varrella olevalle aluejätepisteelle tai muulle
sopivalle jätepisteelle.
Jos järjestäjä laiminlyö siivouksen, Vähäsillan omistaja TampereMissio ry voi siivouttaa järjestäjän
käyttämän tilan sekä laskuttaa siivouksesta tapahtuman / leirin järjestäjää.
Leirin / tapahtuman järjestäjä ilmoittaa kiinteistönhoitajalle tai leirikeskuksen omistajan edustajalla
rikkoutuneista esineistä tai havaitsemistaan puutteista.

