Leiri- ja kurssikeskusinfo

Tervetuloa käyttämään tilojamme!
Luethan tämän infokirjeen huolellisesti. Siinä on oleellista tietoa eri toimipaikoistamme joita ovat Bengtsårin leirisaari, Granön
leirialue, Laajasalon nuorisotalo, Meriharjun Luontotalo, Pauligin huvila, Seikkailutalo, Uutelan kämppä, Vartiosaaren
kesätoimintakeskus ja Östersundomin leirikeskus.
Tiloissamme sovelletaan nuorisolautakunnan hyväksymiä vuokria. Lisätietoja maksuperusteista ja hinnoista näet munstadisivuiltamme sekä sivuilta https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/palvelut/nuoret/Varaa_tiloja/.

Vuoron hakeminen ja peruuttaminen
Helsingin kaupungilla on nuorisotaloja ja muita toimitiloja ympäri kaupunkia, joista järjestöt ja ryhmät voivat hakea käyttövuoroja.
Käyttövuoroja jaettaessa ovat etusijalla helsinkiläiset nuorisojärjestöt ja nuorten ryhmät, joille käyttövuorot ovat maksuttomia.
Tilojen käyttövuoroja haetaan niille tarkoitetuilla lomakkeilla.



Leiri- ja kurssikeskuksista vuoroja seuraavalle vuodelle haetaan 15.9. mennessä (määräajan ollessa lauantai tai pyhäpäivä,
haku päättyy edellisenä arkipäivänä), lisätietoja alla.



Vakiovuoroja nuorisotiloista kaudelle syksy–kevät haetaan huhtikuun viimeiseen arkipäivään mennessä, tämä on yleisesti
ottaen ollut 28.4.



Jo myönnettyjen vuorojen peruutukset tulee tehdä kaksi viikkoa ennen varauksen alkamista suoraan talolle josta vuoro
on teille myönnetty. Toimipaikkojen yhteystiedot löydätte alempaa.



Myöhemmin kuin 14 vrk aiemmin tehdyistä peruutuksista veloitamme 50,00 euron peruutusmaksun.

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö
on osa Helsingin kaupungin Nuorisopalveluita. Toimipaikoissamme tavoitellaan kestävää elämäntapaa, joka edellyttää kaikilta
käyttäjiltä ympäristöasioiden huomioimista, mm. huolellista jätteiden lajittelua, turhan energiakulutuksen ja kertakäyttöastioiden
välttämistä. Kaikki tilamme ovat päihteettömiä ja tupakointi on kielletty kaikissa kaupungin hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa.

Perehdytys ja avaimet
Meriharjun Luontotalon, Uutelan kämpän ja Östersundomin leirikeskuksen käytöstä tehdään avaimen luovutuksen yhteydessä
täysi-ikäisen allekirjoittama omatoimisen käytön sopimus. Kaikkiin tiloihimme perehdyttää talon työntekijä ja jos käytännön
asioiden kanssa tulee ongelmia, tulee teidän olla suoraan yhteydessä taloon jota asianne koskee.

Ilmoitus yöpymisestä paloviranomaisille
Tilapäisen majoituksen ilmoitus tulee tehdä Seikkailutalon sekä Laajasalon nuorisotalon tiloihin. Lomakkeen löydätte munstadisivuiltamme joka tulee lähettää kaksi viikkoa (14 vrk) ennen leiriä osoitteeseen pel.tapahtumat@hel.fi. Leiripäivän aamuna tulee
lähettää myös osallistujalista osoitteeseen tilannekeskus@hel.fi.
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Venekuljetukset
Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksiköllä on kolme leirisaarta. Hangon edustalla sijaitseva Bengtsårin leirisaari ja Helsingissä olevat
Vartiosaaren kesätoimintakeskus ja Granön leirisaari. Sovi venekyydeistä ja käytännön asioista aina saarihenkilökunnan kanssa
etukäteen hyvissä ajoin – kuitenkin viim. viikkoa (7 vrk) ennen leirin alkua!

Huomautettavaa
Leiri- ja kurssikeskusten (haku päättynyt 15.9.) käyttövuoropäätökset lähetetään hakijoille viikolla 42, jonka jälkeen päätökseen
tyytymätön voi ilmaista tyytymättömyytensä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, kuitenkin viimeistään 10.11.2017
mennessä. Mahdolliset valitukset voitte osoittaa Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikön toiminnanjohtajalle osoitteeseen
susanne.osterlund-toivonen@hel.fi.
Vapaaksi jääneitä leiri- ja kurssikeskusvuoroja voi alkaa hakemaan sähköpostitse suoraan taloilta 2.1.2018 alkaen. Emme
valitettavasti pysty vastaamaan tuona aikana puhelimitse tehtyihin kyselyihin.
Haethan vuoroja niille osoitetuilla lomakkeilla: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajantoimiala/fi/palvelut/nuoret/Varaa_tiloja/Lomakkeet/

Toimipaikkojemme yhteystiedot:

http://benkku.munstadi.fi/
Bengtsårin saaripäällikkö, puh. 050 559 1730

http://luontotalo.munstadi.fi/
Meriharju & Uutelan kämppä, puh. (09) 310 890 38

bengtsarin.leirisaari@hel.fi

luonto.talo@hel.fi

http://laajasalo.munstadi.fi/

http://ostersundom.munstadi.fi/

Laajasalon nuorisotalo, puh. 040 334 8025

Östersundomin leirikeskus, puh. (09) 310 797 84

laajasalon.nuorisotalo@hel.fi

ostersundom.leirikeskus@hel.fi

http://vartiosaari.munstadi.fi/

http://grano.munstadi.fi/

Vartiosaaren saari-isäntä, puh. 050 559 1760

Granön leirisaari, puh. 050 559 1720

vartiosaari@hel.fi

grano@hel.fi

http://seikkailutalo.munstadi.fi/

http://pauliginhuvila.munstadi.fi/

Seikkailutalo, puh. 050 559 1720
seikkailutalo@hel.fi

Pauligin huvila, puh. 040 158 8940
paulig.huvila@hel.fi

