Ranta: Uiminen tapahtuu valvotusti, leirin ohjelman mukaisesti. Kukaan ei
mene uimaan yksin. Talvisin jäälle meno on kielletty ml. laituri.
Ruokala: Ruokaa otetaan sen verran kuin aiotaan syödä, lisää voi hakea.
Ilmoitettuja enimmäismääriä noudatetaan. Istutaan samoille paikoille. Ruokaa
haetaan pöytä kerrallaan. Omaa vuoroa odotetaan pöydässä. Huolehdimme
hyvästä käsihygieniasta.
Sairaudet ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä leirin vetäjille. Erityisesti
jatkuvaa lääkitystä tai liikuntaa rajoittavat seikat tulee kertoa leirin vetäjille.
Sairastumiset tai tapaturmat on ilmoitettava työntekijöille. Sali. Oppitunteja,
iltahartautta ja iltaohjelmaa yms varten. Soittimet yms. ovat käytettävissä kun
pyydät luvan. Muistathan kohtuullisen äänenvoimakkuuden.
Sauna lämmitetään leirin ohjelman mukaan työntekijöiden ja isosten
toimesta.
Toimisto on isosten ja leirinjohdon aluetta. Leiriläisillä ei ole sinne asiaa
ilman lupaa. Siellä toimii myös kanttiini. Tyhjät pullot palautetaan kanttiinin
ulkopuolella oleviin tyhjiin koreihin tai laatikoihin.
Tupakointi: Tupakointi on kiellettyä leirikeskuksen alueella. Vanhempien
tulee huolehtia, että nuorilla ei ole mukanaan tupakkatuotteita tai välineitä
tullessaan leirille. Koskee myös sähkötupakkaa.
Turvallisuuslomake tulee palauttaa leirille saavuttaessa vanhempien tai
huoltajan allekirjoittamana.
Ulkoilu: Ulos mennessä ilmoitetaan asiasta isosille tai työntekijöille. Autojen
ja rakennusten läheisyydessä pallottelu tms. pelaaminen on kiellettyä.
Valokuvaaminen. Mikäli otat valokuvia, muistathan, että et saa julkaista
kuvia ilman kuvassa esiintyvien henkilöiden lupaa. Työntekijöiden kuvien
julkaiseminen on kiellettyä ilman lupaa.
Vierailut leirillä sovitaan erikseen. Rippileireillä on vierailuilta, joka on
tarkoitettu perheenjäsenille, kummeille ja isovanhemmille. Vierailuillan
aikana vietetään jumalanpalvelusta. Vierailuista muulloin tulee sopia leirin
vetäjien kanssa.
Yläkerran Wc:t: Ovat varattuja työntekijöiden ja isosten käyttöön.
Leiriläisten vessat ja suihkut löytyvät alakerran majoitustilojen kanssa
samoista käytävistä.

Eli kuinka Kesijärven leirikeskuksessa on tapana elää
ja olla. Jokaisella leirillä on omat erityispiirteensä ja –
tapansa mutta pääasiat ja perussäännöt ovat kaikille
samanlaiset.
Yhteiset pelisäännöt luovat osaltaan turvallisuutta ja
viihtyisyyttä, pidäthän osaltasi huolen niiden
toteutumisesta!
Viettäkää siunattuja, hyviä ja unohtumattomia hetkiä
leirikeskuksessamme Vapahtajamme seurassa!
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Ala-aula ja käytävät: Pingistä pelataan vapaa-ajalla. Pingissalikaan ei aukea ennen
aamupalaa. Alakerran ulko-ovi (aulassa) on liinavaatteiden tuuletusta varten ja toimii
tarvittaessa hätäuloskäyntinä. Käytön jälkeen ovi laitetaan huolellisesti kiinni.
Roolivaatekaappi (pitkällä käytävällä) on vain isosia varten. Jos tarvitsette sieltä jotain,
pyytäkää isosia avaamaan ovi. Päätyovet (molemmilla käytävillä) ovat tuuletusta varten,
eivät vaihtoehtoisia uloskäyntejä.
Allergiat on ilmoitettava leirin vetäjille hyvissä ajoin ennen leirijaksoa.
Leirikeskuksemme keittiö suoriutuu haastavistakin ruoka-aineallergioista ja
erityisruokavalioista, kunhan tieto asiasta saadaan ajoissa. Asian tiimoilta on syytä olla
aktiivinen hyvissä ajoin!
Biljardihuone: Ohjelman, oppitunnin tms. aikana ei pelata. Muistetaan asiallinen
käytös ja kielenkäyttö; mailoja ei paiskota eikä heitellä, pöydän päällä ei istuta ja
käyttäydytään muutenkin fiksusti. Jokaisella on oikeus pelata vuorollaan. Biljardisali
aukeaa vasta aamiaisen jälkeen. Lautapelit korjataan takaisin paikoilleen pelaamisen
jälkeen.
Ensiapu ja muu turvallisuus. Tarvitessasi ensiapua, käänny välittömästi isosten tai
työntekijöiden puoleen. Samoin jos kärsit pahoinvoinnista, päänsärystä, flunssan
oireista tms. Jos olet ahdistunut tai haluat muuten vaan keventää sydäntäsi, voit
kääntyä luottamuksellisesti työntekijöiden puoleen. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Eteinen: (yläkerta) Eteinen ei ole romuvarasto vaan paikka, jonka kautta kuljetaan
sisään ja ulos. Kengät jätetään siististi kulkuväylän ulkopuolelle. Eteinen siivotaan
päivittäin. Aulassa oleva siivouskaapista löytyy siivoustarvikkeita. Keittiöön ei mennä
ilman emännän lupaa. Mikäli teillä on asiaa keittiöön, koputtakaa oveen ja odottakaa
hetki.
Jätä kotiin: tietokone ja nettitikut yms., mp3 –soittimen ja puhelimen tms. kaiuttimet,
tupakkatuotteet, alkoholi ja muut päihteet, energiajuomat ja muut piristävät valmisteet,
terä- ja muut aseet, pelikortit, ponnekaasu- tai aerosolipohjaiset ”dödöt”, lakat tms ovat
myös kiellettyjä.
Kiusaaminen. Seurakunnan leireillä toisten kiusaaminen on ehdottoman kiellettyä.
Kiusaamiseen puututaan aktiivisesti ja kiusaamistilanteet selvitetään yhteistyössä
leiriläisten vanhempien kanssa.
Leirialueelta poistuminen. Leirialueelta ei saa poistua ilman leirin johtajan lupaa. Jos
haluat lenkille tai kävelylle tms., sovi siitä työntekijöiden kanssa etukäteen.
Leirikirje lähetetään osallistujille ennen leiriä tai jaetaan jo ilmoittautumisen
yhteydessä. Siinä kerrataan leirin tärkeät päivämäärät, kerrotaan tarvittavasta
varustuksesta sekä kerrotaan vierailuajoista yms. tärkeästä. Jos epäilet, että et ole
saanut leirikirjettä, ota heti yhteyttä leirisi vetäjiin!
Leirimaksut. Leirimaksut tulee maksaa leirille saavuttaessa tai jo ennen leiriä, mikäli
lasku on lähetetty etukäteen. Mahdollisissa maksuvaikeuksissa ao. henkilön tulee tehdä
kirjallinen anomus maksuvapautuksesta kirkkoherralle, joka voi myöntää joko
osittaisen tai täyden maksuvapautuksen leirimaksusta.

Leiriohjelma. Päivittäinen ohjelma on nähtävillä leirikeskuksen eteisaulan seinällä.
Leiritoiminnan luonteelle on tyypillistä säilyttää joitakin ohjelmakokonaisuuksia
yllätyksenä leiriläisille. Leiriläisten vanhemmat saavat nämä yllätykset tietoonsa niin
halutessaan. Isommat yllätykset ilmoitamme vanhemmille erikseen.
Majoitushuoneet: Toisten huoneisiin ei saa mennä. Annetaan jokaiselle mahdollisuus
olla yksin ja omassa rauhassaan. Tytöt pysyvät omalla puolellaan ja pojat omallaan.
Leirikeskuksen yhteiset tilat ovat yhdessäoloa varten - majoitushuoneet nukkumista ja
lepäämistä varten. Huoneissa noudatetaan siisteyttä ja järjestystä. Tulen käsittely
majoitustiloissa on ehdottomasti kiellettyä.
Oppimisvaikeudet on hyvä ottaa puheeksi leirin työntekijöiden kanssa jo ennen leirin
alkua. Yhdessä keskustelemalla löydämme jokaiselle sopivimman tavan sisäistää
rippikoulun keskeiset sisällöt.

Päihteet. Päihteiden tuominen leirikeskukseen tai sen alueelle on kiellettyä.
Samoin esiintyminen leirikeskuksessa tai sen alueella päihteiden vaikutuksen
alaisena.
HÄTÄTILANTEET:
Mikäli havaitset leirikeskuksessa tai sen alueella tai rakenteissa jotakin sellaista, että
epäilet sen olevan vaaraksi omalle tai muiden turvallisuudelle, ota välittömästi
yhteyttä työntekijöihin tai leirikeskuksen henkilökuntaan. Kiitos.
Hätäilmoituksen teko
Hätäilmoitus tehdään yleiseen hätänumeroon 112, ja se tehdään heti, kun
loukkaantuneen tai sairastuneen todetaan tarvitsevan ammattiapua. Näin teet
hätäilmoituksen
1. Soita hätäpuhelu itse jos voit.
2. Kerro, mitä on tapahtunut.
3. Kerro tarkka osoite ja kunta.
( Lopen seurakunnan leirikeskus Kesijärvellä, Nikulantie 210, 12540
Launonen)
4. Vastaa kysymyksiin.
5. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
6. Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan.
Matkapuhelimesta soittaessasi et tarvitse suuntanumeroa. Matkapuhelimesta voit
soittaa hätänumeroon ilmaiseksi.

