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LOIMAAN KAUPUNGIN LEIRIKESKUS KALIKAN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ
1 Hallinta ja kunnossapito
Leirikeskus on nuorisotoimen hallinnassa.
Sen huollosta ja kunnossapidosta vastaa Loimaan kaupungin tilahallinto.
2 Käyttötarkoitus
Loimaan kaupungin leirikeskus Kalikka on tarkoitettu
a) lasten ja nuorten leiritoimintaan
b) virkistysalueeksi
c) erikseen varattavaan muuhun käyttöön
3 Käyttövuorojen hakeminen ja myöntäminen
Käyttövuorot julistetaan haettavaksi vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.
Hakumenettelyn jälkeen vapaat vuorot myönnetään hakujärjestyksessä.
Käyttövuoroja myönnetään huoltorakennukseen ajalle 1.5. – 30.9.
Koko alueen suljettuja vuoroja myönnetään vain hakumenettelyn yhteydessä.
Alueelle leiriytyminen on sallittu vain huoltorakennuksen varauksen yhteydessä.
Haetut käyttövuorot myönnetään seuraavassa järjestyksessä:
a) loimaalaisten yhdistysten ja yhteisöjen lasten ja nuorten toiminta
b) Loimaan kaupungin järjestämä muu toiminta
c) loimaalaisten yhdistysten ja yhteisöjen muu toiminta
d) muut yhteisöt, yritykset ja yksityiset
Mikäli varaaja ei käytä myönnettyä vuoroa, on peruutus tehtävä viimeistään
viikkoa ennen käyttövuoroa. Mikäli peruutusta ei tehdä, peritään varaajalta
25 €:n suuruinen maksu.
Loimaan kaupungin nuorisopalveluiden järjestämissä leiri- ja muussa toiminnassa ei noudateta hakumenettelyä.
Leirikeskus on avoinna yleiseen virkistyskäyttöön vuosittain kesä-elokuun aikana erikseen päätettäville käyttäjäryhmille ja erikseen päätettävinä ajankohtina.
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4 Käyttömaksut
Leirikeskuksen huoltorakennuksen käytöstä peritään ajalla 1.5.–31.9. vuokraa seuraavasti (hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%):
varaaja
loimaalaiset yhdistykset tai yhteisöt;
lasten ja nuorten
toiminta
Loimaan kaupunki
muu toiminta
loimaalaiset yhdistykset tai yhteisöt:
muu toiminta
muut yhteisöt, yritykset ja yksityiset

Huoltorakennus
vuorokausimaksu
€

Huoltorakennus
alle 8 tuntia
€

Koko alueen varaus
vuorokausimaksu
€

60

40

400

60

40

400

70

50

400

160

100

400

Mikäli arvioitu osallistujamäärä on suurempi kuin 50 henkilöä peritään 25 % suurempi
käyttömaksu hinnoittelun mukaisista hinnoista.
5 Erillisohjeita
a) Kesäaikana leirikeskuksen valvonnasta ja käytännön järjestelyistä vastaa
alueen hoitaja.
b) Sauna on avoinna kaupunkilaisten yleisen käytön aikana. Käyttäjät huolehtivat itse saunan lämmityksestä.
c) huoltorakennuksen vuokraus ei oikeuta koko alueen yksityiskäyttöön
Leirialueella oleskeltaessa on noudatettava seuraavia ohjeita:
a) alue ja rakennukset on pidettävä puhtaana ja hyvässä järjestyksessä
b) leirialueelta tai sen ympäristöstä ei kaadeta kasvavia puita, ei taiteta oksia
eikä oteta kasveja
c) avotulen teko on sallittu vain siihen tarkoitukseen varatuissa paikoissa
d) leirikeskuksessa on vältettävä toimintaa, joka melun tai jonkun muun seikan johdosta häiritsee naapureita
e) uinti on sallittu vain leirirannasta ja lasten leirien aikana uinninvalvojan
läsnä ollessa
f) vene on käytön jälkeen tuotava sille varatulle paikalle
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kalastuksen suhteen on noudatettava viranomaisen määräyksiä
huoltorakennuksen ovet on aina lukittava keskuksen jäädessä tyhjilleen
tupakointi on sallittu ainoastaan sille varatussa paikassa
hiljaisuus alueella on kello 23 – 07.

Leirikeskuksessa on lisäksi noudatettava mahdollisia koneisiin ja laitteisiin liittyviä käyttöohjeita ja rajoituksia.
Leirikeskuksesta lähdettäessä on käyttäjän
a. tarkistettava alue ja tilat, ettei kenenkään omaisuutta jää alueelle
b. asetettava käyttämänsä tavarat paikoilleen
c. ilmoitettava alueen valvojalle/nuorisotoimistoon mahdollisista vaurioista ja
häiriöistä.
Seuraamusmenettely
Alueen käyttäjä, joka ei noudata näitä ohjeita, on syyllistynyt alueen väärinkäyttöön ja rangaistuksena voidaan alueen käyttöä rajoittaa tai kieltää se rikkomukseen syyllistyneeltä kokonaan. Aineellisista vahingoista peritään rahallinen korvaus.
6 Voimassaolo
Järjestyssääntö on hyväksytty Loimaan kaupungin vapaa-aikalautakunnassa
2/2014 ja se on voimassa toistaiseksi.

