Vähäsillan leirikeskuksen Usein Kysytyt Kysymykset

Millaiset keittiötilat Vähäsillassa on?
Vähäsillassa on kolme keittiötä, päärakennuksen laitoskeittiö sekä Torpan ja Jussinniemen pienemmät
keittiöt. Kussakin keittiössä on mikroaaltouuni sekä uuni neljällä keittolevyllä. Päärakennuksen keittiössä on
Metoksen liesiuuni & astianpesukone, kaksi isoa pystymallista jääkaappia ja yksi pakastin. Torpassa ja
Jussinniemessä on kummassakin pieni jääkaappi.
Päärakennuksessa on asiat ja ruokailuvälineet noin 50 hengelle, pienissä keittiöissä kummassakin 10
hengelle.
Saunan vieressä on grillikatos, jossa on kaasugrilli.

Onko Vähäsillan keittiössä mitään peruselintarvikkeita (mausteita, suolaa, sokeria)?
Ei ole, kaikki elintarvikkeet pitää tuoda mukana. Kaikki hanoista tuleva vesi on juomiskelpoista. Vähäsilta
kuuluu paikalliseen vesiosuuskuntaan.

Tuodaanko omat WC- ja käsipaperit?
Ei tarvitse tuoda.

Onko Vähäsillassa saunaa?
Vähäsillassa on yksi puulämmitteinen sauna, joka pitää itse lämmittää. Kerralla löylyihin mahtuu 5-6
saunojaa. Pesuhuoneessa olevaa vesipataa ei tarvitse lämmittää, suihkuista tulee lämmintä vettä.

Onko Vähäsillan polttopuut vapaassa käytössä?
Kyllä. Puuliiteri on saunan vieressä. Lisää puita löytyy huoltorakennuksen päässä olevasta lukollisesta
puuvarastosta.

Onko Vähäsillassa grillikatos ja grillausvälineet? Mitä tehdä, jos grillauskaasu loppuu?

Saunan vieressä on grillikatos, jossa on kaasugrilli. Talosta löytyy myös kaikki grillausvälineet.
Grillikatoksessa on kaksi kaasupulloa. Jos kaasu loppuu, lisää voi ostaa Kämmenniemen Salesta (n 6 km).
Ison kaasupullon hinta siellä on 20€, tyhjä pullo viedään vaihdossa.

Millä tavalla pysäköinti on järjestetty Vähäsillassa?
Päärakennuksen pihassa voi pysäköidä autoja nurmikolle, kuitenkin niin että autot eivät tuki
päärakennukseen johtavaa pelastustietä. Lentopallokentälle ei saa pysäköidä. Torpan sivulla olevaa
nurmikenttää voi käyttää autojen pysäköintiin. Jussinniemen eteen ei saa pysäköidä. Jussinniemen takana
vasemmalla on kaksi pysäköintipaikkaa.

Miten majoitus hoituu Vähäsillassa?
Vähäsillassa voi sisätiloissa majoittua paloviranomaisten määräyksestä yhtä aikaa enintään 30 henkilöä.
Päärakennuksessa on 10, Torpalla 10 ja Jussinniemessä 10 majoituspaikkaa. Majoitushuoneissa on sängyt,
peitot ja tyynyt. Telttamajoituspaikkojen määrää ulkona ei ole rajattu.

Saako Vähäsiltaan lisää lämpöä jostain?
Vähäsilta on kesäleirikeskus, mikä siis tarkoittaa sitä, että talojen lämmitys ei ole erityisen hyvä. Vähäsillan
takat ovat toimintakuntoisia (päärakennuksen keittiön vieressä olevan emännän huoneen takka sekä
Jussinniemien alakerran pieni takka savuttavat sisään) eli niitä kannattaa ensisijaisesti käyttää.
Päärakennuksen ilmalämpöpumppu tuottaa melko nopeasti lämpöä ruokasaliin. Majoitushuoneissa on
irrallisia sekä seiniin kiinnitettyjä sähköpattereita, joita voi tarpeen vaatiessa kytkeä päälle, mutta ne pitää
kytkeä pois päältä / palauttaa aiemmin olleeseen lämpötilaan heti käytön jälkeen.

Mihin mennessä pitäisi palauttaa leiripäivän turvallisuussuunnitelma?
TampereMisso ei tarvitse turvallisuussuunnitelmia, sillä jokainen tapahtumajärjestäjä vastaa itse
tapahtumansa turvallisuudesta. TampereMissiolle riittää tieto siitä, että turvallisuussuunnitelma
tapahtumasta on olemassa.

Onko Vähäsillassa jotain pihapelejä tai muuta puuhaa?
Vähäsillassa voi pelata lentopalloa, tikkataulu & tikat löytyvät, samoin mölkky.
Huoltorakennuksessa on pingispöytä pelivälineineen. Paras pingiksen pelipaikka on huoltorakennuksen
edessä. Pingispöytä ei kestä sadetta eli peli on käytössä vain poutasäässä.
Soutamaan ja melomaan pääsee myös, veneilyliivit ovat saunatuvalla. Huoltorakennuksessa on polkupyörä.
Alueen ympäri kulkee reilun puolen kilometrin mittainen helppokulkuinen rantapolku.

Ja miten siivous olikaan käytön jälkeen?
Vähäsillasta löytyy kaikki siivousaineet ja pölyimurit, kussakin rakennuksessa omansa. Jokainen käyttäjä
hoitaa itse myös oman jätehuoltonsa.

