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1. Yleiskuvaus Hirsikankaan leirikeskuksesta.
Leirikeskukseen kuuluu leirikeskuksen päärakennus (jossa majoitustilat), rantasauna, kappeli, varasto, grillikatos
ja leirialue. Leirikeskus sijaitsee Sukevan Sukevanjärven rannalla. Leirikeskuksen alue on kooltaan noin 1 ha.
(Rakennukset numeroituna leirialueen karttaan:)
1.
Päärakennus
2.
Rantasauna (sauna, pesuhuone, pukuhuone, kuisti)
3.
Kappeli
4.
Jätekatos/varasto
5.
Grillikatos
Leirikeskuksista saatavana kartat alueesta ja majoitusrakennuksista, sekä pelastussuunnitelmat intranetistä
nimellä http://www.intranet.ylasavonseurakunnat.fi/116-saannot-ohjeet-ja-sopimukset
2. Ruokahuollon kuvaus
Leirikeskuksessa valmistetaan tarjottava ruoka. Ruoan tarjolle laittamisesta huolehtii leirikeskuksen emäntä.
Hygieniamääräykset on otettu huomioon. Leirikeskuksessa on valmistuskeittiö.
Asiakkaat eivät osallistu ruoan valmistukseen, poikkeuksena makkaran ja lettujen paisto nuotiolla.
3. Leiriturvallisuuden kuvaus
A. Leirikeskuksen turvallisuusjärjestelmän kuvaus
Rakennuksissa merkitty poistumistiet exit kilvin. Rakennuksissa tehdään palotarkastus vuosittain, jonka
yhteydessä tarkistetaan asianmukainen palovaroitusjärjestelmä ja alkusammutuskalusto. Rakennuskohtaisista
turvallisuussuunnitelmakartoista näkyy ensisammutuskaluston sijainti.
Leirien alussa osallistujille kerrotaan sammuttimien sijainti ja pelastustiet.
Hälytystilanteen tulessa leiriläiset siirtyvät välittömästi kokoontumispaikalle, lentopallokentälle.
B. Leirikeskuksen maastokuvaus
Leirikeskuksen maasto on osittain jyrkkä mäntymaastoa. Alue sisältää myös melko suuria nurmialueita.
Pihapiiriä ympäröivä metsikkö on mäntymetsää. Sukevajärvi on mutapohjainen syvä järvi.
4. Kuvaus leirillä käytettävistä rakenteista, välineistä ja varusteista.
(Rastita käytössä olevat toimintapaikat, merkitty kirjaimin leirialueen karttaan.)
6.

Uimapaikka: Rantasaunan vieressä oleva alue. Uima-alue on poijuilla rajattu, kooltaan noin 2500 neliötä,
syvimmillään noin 1,6 metriä. Rantasaunan rannan pohja on mutainen ja hyppiminen ehdottomasti
kielletty. Varsinainen uimaranta on rantasaunalta noin 100 metrin päässä ja siinä rannassa on hiekkapohja.
Veden laadun tarkkailu on kuukausittain kesäaikana, uimaranta tarkastetaan vuosittain, pohjasukellus
kahden vuoden välein. Rantasaunan rannassa on pelastusvene. Saunan laiturilla on pelastusrengas ja
heittoliina, sekä seinällä hälytys- ja ensiapuohjeet ja saunatilassa ensiapulaukku.

7.

Veneet ja kanootti: Soutualue Sukevajärven ranta-alue, rannalta näkyvä alue, noin 150m rannasta.
Soutaessa kiinnitettävä erityistä huomiota pohjan kiviin ja kalastuspyydyksiin, joista pidettävä 10m
etäisyys. Soutualue merkitty leirikeskuksen karttaan.
Soutamiseen on varattu yksi vene. Kanoottia eivät leiriläiset käytä. Veneessä köysi, äyskäri, mela ja airot.
Veneet ovat lasikuidusta ja niissä on irtotappi. Soudettaessa veneessä saa olla enintään kolme henkilöä,
joilla asianmukaisesti puetut, oikeankokoiset pelastusliivit. Souturetken aikana veneessä seisominen,
keikkuminen yms. kielletty. Rannalla tulee aina olla valvoja ja pelastusvene. Leirikeskuksesta löytyy
pelastusliivejä 1 kpl (90-100 kg), 1 kpl (60-70 kg), 2 kpl (50-60 kg).

8.

Nuotiopaikka: Rantasaunan ja kappelin välissä grillikatos. Lyhin istumaetäisyys nuotiosta noin 140 cm.
Alkusammutukseen saunalla palosanko, saunan pukuhuoneessa jauhesammutin. Tulilla nuotiopaikalla
sammutuspeitto. Pyydettäessä makkaratikut, räiskälepannut ja nuotiopannu.

Piha-aktiviteetit: Leirikeskuksessa on useita pihatoimintoja, niiden välineet luovutetaan leirinjohtajan käyttöön.
Pallot, mailat ym. tarkistetaan säännöllisesti. Leirinjohtaja vastaa pelien asianmukaisesta köytöstä.
9.

Lentopallokenttä on hiekkakenttä, joka rajoittuu nurmikkoon.

10.
11.
12.

Tikkataulut ja tikat annetaan erillissopimuksesta leirinjohtajien käyttöön.
Päärakennuksessa on pingispöytä.
Frisbeegolf

Leiriläisille on suositeltavaa pitää ns. turvallisuusoppitunti, jossa annetaan turvallisuusohjeistus ja kerrotaan
kuinka toimitaan hätätilanteessa. Leirijohtajan on huolehdittava riittävästä valvonnasta ja
turvallisuusvarustuksesta, erityisesti vesi- ja tulitoiminnoissa. Olosuhteiden muuttuminen tulee huomioida
toimintaa suunnitellessa ja toteutettaessa.
5. Toiminta onnettomuustilanteessa Hirsikankaan leirikeskuksessa
1.

Ensipelastus ja tilannearviointi, tarvittaessa hälytys hälytyskeskukseen 112.
Hälytyskeskus tietää leirikeskuksen sijainnin. Pelastushenkilöstön saapuminen voi kestää jopa
toista tuntia. Pelastushenkilöstön opastus tapahtuu Hirsikankaan leirikeskuksen pihasta.

2.

Leirinjohto huolehtii leiriläisistä ja leirikeskuksen henkilökunta toimii yhteistyössä
pelastushenkilöstön kanssa.
Leirikeskushenkilöstö tiedottaa esimiestään (kiinteistöpäällikkö) ja leirinjohtaja esimiestään
(kirkkoherraa). Kirkkoherra/kiinteistöpäällikkö huolehtii ulkoisen tiedottamisen.
Kirkkoherra/esimies huolehtii leiristä (leiriläiset, henkilökunta, leiriläisten lähiomaiset ja miten

3.

tilanne jatkuu). Leiriltä ei tiedoteta mediaa. Leiriläisiä pyydetään olemaan soittamatta leirin
ulkopuolelle, ennen kuin saadaan tarkka tieto tapahtumasta ja tiedetään jatkotoimet.
Hirsikankaan leirikeskuksen turvallisuustiimiin kuuluu kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutinen,
seurakuntamestari Mauri Heiskanen, emäntä Seija Heiskanen ja nuorisotyönohjaaja Hannu Keränen.

