
    HAUSJÄRVEN KUNTA 
    LIIKUNTATOIMI 
 
Tiedote    24.05.22 

 

POSTIOSOITE:  Keskustie 2-4, 12100 Oitti 
SÄHKÖPOSTI:  jari.kovanen@hausjarvi.fi 
PUHELIN:   019 758 6780 tai 040 330 6780 

Hyvä leirivuoron saaja, 
 

Ohessa leirivuorojen jakopäätös omalta osaltasi. Mikäli et ole tyytyväinen päätökseen, voit tehdä 
oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnalle 14 päivän sisällä. Muutamia asioita, jotka on syytä huomioida: 
 
Vastuu: Kaikista sattuneista vahingoista on ilmoitettava mahdollisimman nopeasti liikuntatoimistoon (040 330 

6780) tai kunnan palvelupisteeseen (019 758 6505) tai päivystäjälle (044 554 5600). Leirivuoron 
varaaja (tai muu ilmoitettu vastuuhenkilö) vastaa alueen käytöstä ja on korvausvelvollinen, mikäli 
vahingontekijää ei saada selville.  

 
Vuoron käyttäminen: Leirivuoro alkaa klo 12.00 ja päättyy seuraavana päivänä klo 12.00 elleivät käyttäjät keskenään 

sovi toisin. Ennen vuoron luovuttamista sisä- ja ulkotilat on siivottava. Siivoustarvikkeita löytyy 
päärakennuksen ja saunan siivouskaapeista. Mikäli havaitset puiden olevan loppumassa tai roska-
astioiden tai lietekaivon olevan täynnä, ole hyvä ja ilmoita asiasta liikuntatoimistoon. Voit myös soittaa 
asiasta suoraan toimittajille, puhelinluettelo löytyy päärakennuksen ilmoitustaululta. 
Ovet ja puomi on lukittava ja kaikki ikkunat on suljettava. Huomioi, että talviaikana tie voi etenkin 
viikonloppuna olla auraamatta ja sisätilojen peruslämpö +15*. Lämpöä saa lisättyä seinässä olevasta 
katkaisimesta.  

 
Vuoron peruminen tai vaihtaminen: Vuoro tulee perua vähintään 2 viikkoa ennen, muutoin vuorosta laskutetaan 

täysi hinta.  Tarkista omat vuorosi jo nyt listalta ja ilmoita mahdollisista virheistä.  Voitte vaihtaa 
vuoroja keskenänne, mutta ilmoittakaa asiasta sekä liikuntatoimistoon, että ennen ja jälkeen vuorot 
saaneille muille varaajille. 

 
Avainten hakeminen, vaihtaminen ja avainsakko: Avaimia on kahdet, toisia säilytetään Ryttylän K-Saarisella 

Ryttyläntie 1 (050 4080 729) ja toisia Oitin Lasercoatissa (myös Matkahuolto,  kirjakauppa ja M. 
Kauppi), keskustie 23 (0500 842 353). Kunnanvirastolla ei ole avaimia. Huomioikaa mahdolliset 
aukiolomuutokset juhlapyhinä sekä arki-iltojen ja viikonloppujen aukioloajat.  

 Avain pitää palauttaa 12.00 mennessä ja sen voi noutaa 12.00 jälkeen kyseisistä paikoista. Muista, että 
avain pitää palauttaa siihen paikkaan, mistä se on haettu!  Voitte myös sopia avainten vaihtamisesta 
keskenänne esim. leirialueella. Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero ovat tämän kirjeen liitteenä 
sekä päärakennuksen ilmoitustaululla. Mikäli avainta ei ole palautettu määräaikaan mennessä, 
laskutetaan asiakkaalta 50 euroa. 

 
Lasku:  Leirivuorot laskutetaan jälkikäteen keskitetysti keväällä, loppukesällä ja vuodenvaihteessa.  
 
Siivoussakko: Mikäli leirialuetta joudutaan siivoamaan, laskutetaan siitä asiakasta. Siivoussakko 

on vähintään 50 euroa. 
 
Juomavesi: Saunalle ja päärakennukseen tuleva vesi on juomakelpoista.  
 
Uimavesi: Uimaveden laatua tarkkaillaan kesäisin ja sinilevästä yms. ilmoitetaan, mikäli niitä havaitaan. Tilanne 

vaihtelee kuitenkin päivittäin, joten uimaan ei kannata mennä, jos vesi näyttää leväiseltä. 
 
Ensiapu: Ensiapukaapit löytyvät päärakennuksesta ja saunalta. Niissä on perustarvikkeet haavanhoitoon yms. 

sekä kyytabletteja esim. ampiaisen pistoihin. Ensiapuohjeet ja hätäilmoituksen tekemisen ohjeet 
löytyvät päärakennuksen ja saunan ilmoitustauluilta.  KÄÄNNÄ 
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Keittiövälineet: Muistathan pestä käyttämäsi keittiövälineet, kahvinkeittimet yms. ja palauttaa ne niille kuuluville 
paikoille. Kaappeihin on merkitty mitä astioita kaapeissa säilytetään. Tyhjiä kaappeja voi käyttää 
omien tavaroiden säilyttämiseen. WC-paperia ja käsipaperia on jääkaapin päällä olevassa kaapissa. 

 
Mökit: Päärakennuksen takana on neljä majoitusmökkiä, joihin mahtuu neljä henkilöä kuhunkin. Mökeissä ei 

ole patjoja, vuodevaateita eikä lämmitystä. Mökkien takaa löytyy puucee:t. 
 
Sauna: Sauna on puulämmitteinen ja puuvarasto on miesten pesutilan vieressä. Muista tyhjentää 

tuhkaluukku ennen lämmittämistä. Varaa tulitikkuja mukaasi sytyttämistä varten. 
 
Parkkipaikat:  Varsinainen parkkipaikka on melko pieni, lisää parkkitilaa löytyy mäen päältä sekä päärakennuksen 

takana olevalta kentältä. Kimppakyytejä kannattaa suosia etenkin talvisin. 
 
Vene: Veneen airot, pohjatappi ja pelastusliivit löytyvät saunan siivouskaapista ja ne pitää palauttaa sinne 

käytön jälkeen. Muista lukita vene. 
 
Grillipaikat: Grillissä voit käyttää puita tai hiiliä. Kaasupullo on saunan siivouskaapissa, muista palauttaa se 

takaisin. Mäen päällä on yleisen uimarannan grillikota, mitä voi myös käyttää.  
 
Muutokset: Kunnalla on oikeus muuttaa vuorojakoa ilmoittamalla siitä vähintään 2 viikkoa aikaisemmin. 

 
Ajo-ohje: on tulostettavissa www.hausjarvi.fi kohdasta palvelut/vapaa-aika/liikunta/Valkjärven leirialue. Osoite 

on tulikalliontie 80. Leirialueelle pääsee Oitin sekä Puujaan risteyksistä 54-tieltä. 
 

Päivystyspuhelin: 044 5545 600 (numeroon voi soittaa ongelmatilanteissa milloin tahansa). 
 
Vuorokausihinnat 1.5.-31.8. ja vuorojen jakojärjestys: 

 
 
 
 
 

ÄYTTÄJÄRYHMÄ  
kunta 100€ 
nuorisojärjestöt 
urheiluseurat                                  

80€ 
80€ 

koululuokat (opettaja mukana) 80€ 
aikuisjärjestöt 100€ 
kylätoimikunnat 100€ 
yksityiset (hausjärveläiset) 200€ 
yritykset (hausjärveläiset) 200€ 
ulkopaikkakuntalaiset järjestöt 250€ 
ulkopaikkakuntalaiset yksityiset 250€ 
ulkopaikkakuntalaiset muut 250€ 
ulkopaikkakuntalaiset yritykset 
 
1.1.-30.4. ja 1.9.-31.12. (ei juhlapyhät) 
Maanantai-torstaivuorot 
Perjantai-sunnuntaivuorot 

300€ 
 
 
80-100€ 
80-150€ 
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