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Ympäristö ja sijainti

Bengtsårin leirisaari sijaitsee Hankoniemen pohjoispuolella noin 120 kilometriä
Helsingistä.

Leirisaari on tarkoitettu lähinnä nuorisojärjestöjen ja nuorisopalveluiden leiritoi-
mintaa varten. Kesän leirivuorot seuraavalle vuodelle anotaan kirjallisesti
14.9. mennessä Ympäristöyksiköstä (Helsingin kaupungin nuorisopalve-
lukokonaisuus/ Itäinen nuorisotyö). Kevät-, syksy- ja talvikäytön osalta
haku on myös 14.9. mennessä seuraavalle vuodelle. Käyttövuorot myön-
tää nuorisopalvelukokonaisuudessa Ympäristöyksikkö. Se myös myöntää
kaikki varaamatta jääneet tai peruutetut käyttövuorot. Vuosittain Bengtsårissa
järjestetään noin 100 leiriä tai viikonloppuretkeä.

Tiedotustilaisuus käyttäjille järjestetään aina keväisin erikseen ilmoitettuna
ajankohtana. Keväällä 2022 se järjestetään myöhemmin ilmoitettuna ajankoh-
tana huhtikussa. Tästä lähetetään leirinjärjestäjille tarkemmat tiedot lähem-
pänä tilaisuutta.

Leirisaari on noin 4,5 km pitkä ja 2 km leveä paratiisi, jonne mahtuu monen-
moista toimintaa. Luonnonkauniilla saarella on 7 erillistä leirialuetta, joissa jo-
kaisessa ruokailukatos, kuivakäymälä, nuotiopaikka ja teltta-alue. Leiriläisten
käytössä on iso urheilukenttä, sekä toimintaranta, jossa on erilaisia harrastus-
välineitä, kuten Sup-lautoja, intiaanikanootteja, kajakkeja, polkuveneitä ja pe-
lejä. Saarelta löytyy kaksi saunarakennusta saunomista ja peseytymistä var-
ten, (Rantasauna ja Merisauna, jotka toimivat talvisin myös majoituskäytössä),
Remskun kota, navetta sekä Itämeripolku.

Kaupunki on virallisesti järjestänyt leiritoimintaa Bengtsårissa vuodesta 1948.
Pääasiallisesti leiritoiminta keskittyy Bengtsårin saaren eteläpuolelle, mutta
melkein koko saari on muutamia yksityisiä tontteja lukuun ottamatta leiriläisten
retkeilykäytössä. Osa saaresta on upeiden tammilehtojen suojelualuetta. Leiri-
käytössä on myös kaksi pienempää lähisaarta, Barnholmen sekä Aspholm.
Aspholmiin valmistui kesällä 2021 uusi ja uljas tentsile teltta –leirialue. Lei-
rialuella on aivan uusi hirsilaavu sekä uusi laituri, josta on portaat kallion
päälle. Kesällä myös alueen vessat kunnostettiin, joten nyt saari on valmis
vastaanottamaan jopa yön yli leirejä.
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Yhteystiedot

Nuorisopalvelukokonaisuus/ Itäinen nuorisotyön osasto/ Ympäristöyk-
sikkö

Leirisaaren päällikkö Aleksi Lappalainen
Gsm 0403583214
Sähköpostiosoite aleksi.lappalainen@hel.fi

Vuorojen haut ym. ohjeiden mukaan, joko 14.9. haussa tai sen jäl-
keen kuluvan vuoden aikana leiripäälliköltä.

Bengtsårin leirisaari/keittiö (ajalla 9.5. – 14.8.2022)

Puhelin/keittiö 09-310 89138
kotisivu http://benkku.munstadi.fi
Sähköpostiosoite bengtsarin.leirisaari@hel.fi

Keittiöpäällikkö Mia Mellin
Puhelin 09-310 89138
Sähköpostiosoite bengtsarin.leirisaari@hel.fi
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Kesäkäyttö

Leirialueet

Leirisaaren kokonaisuus käsittää 7 erillistä aluetta, joista pääsaarella ovat
Rantaniitty, Niemennokka, Sofianlehto ja Lahdenpohja ja sen lisäksi lähisaa-
rissa Barnholmen ja
Aspholm 1:en (pohjoispuoli) ja Aspholm 2:en (eteläpuoli) leirialueet.

Varusteet:

 ruokailukatos
 kuivakäymälä (puuC)
 laituri
 grilli
 Niger-telttoja 6 / 9 kpl + telttapohjat + alusritilä
 1 puolijoukkueteltta varusteineen
 kaasuhella + kaasupullo
 peruskeittiövarusteet
 pata veden lämmitykseen
 juomavesikanisterit á 10 litraa, 2 kpl
 siivousvälineet
 polttopuut
 1-2 soutuvenettä

Leirien käyttöön tarkoitetut moottoriveneet säilytetään saaren päälaiturilla ja
niitä lainataan saaren infopisteen kautta (samalla tavalla, kun muutkin väli-
neet). Lainattavat veneet on varustettu sähköperämoottorilla ja niiden käyttöön
annetaan aina opastus ennen veneen luovuttamista leirien käyttöön.
Jokaiselta leirialueelta löytyy oheisen varustelistan mukaiset tarvikkeet leirien
käyttöön.
Leirisaarella noudatetaan leirirauhaa, joka tarkoittaa sitä, että jokainen
leiri/leirialue kunnioittaa aina toisen leirin aluetta sekä yörauhaa 22-07 väli-
senä aikana. Jokainen leiri siivoaa omat jälkensä leirialueelta, sekä käyttämis-
tään muista saaren tiloista ja jättää ne
siistiksi seuraavia leirejä varten.
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Palvelut

Leirisaaren päällikkönä toimii Aleksi Lappalainen gsm 040 3583214
Leirisaaren päällikkö ja henkilökunta on tavoitettavissa saarelta koko kesäkau-
den
(1.6. – 30.8.2022) . Henkilökunnan työaika on kello: 8.21 – 17.00.
Kesäleirikauden ajan varauksia yms. voi kysellä saaren Infosta klo 9-17 gsm
050 5591731
Muuna aikana (kello 17.01 – 8.20) leirisaarella toimii päivystäjä, joka on
tavoitettavissa
ko. aikana numerosta 050 559 1729. Leirisaaren päällikkö on tavoitettavissa
varmimmin paikan päällä saaressa 9.5. - 30.8.2022 välisenä ajanjaksona.

Syksystä kevääseen leirisaaren vuorojen varausasioissa ja muissa käytännön
asioissa (mm. kesäpalvelut, kulkemiset jne.) auttelee läpi vuoden Leirisaaren
päällikkö Aleksi Lappalainen gsm 0403583214, aleksi.lappalainen@hel.fi .

Palvelut lyhyesti:

 kuljetuspalvelu Santala – Bengtsår - Santala
 kesäkeittiön palvelut
 kesän saunavaraukset
 ohjatut toimintarantavuorot, omatoimivuorot
 toimintatilojen varaukset; navetta, laavut, kota
 kanoottien varaukset
 sähkömoottorivenevaraukset
 opastuspalvelu: luonto, eläimet jne.
 toimintamateriaalin varaukset; luontoreput, lintubon-

gaustaulut, valokuvasuunnistus

Saarelle kulkee kesäkaudella (6.6. – 7.8.2022) yhteysvene säännöllisin ajo-
vuoroin joka päivä. Juhannuksena 24. – 26.6.2022 ei ajeta vuoroajoja.

 Yhteysvene kulkee joka päivä kello 8.45 & 14.50

Lähtöajat ovat saaresta mantereelle. Mantereelta lähdetään takaisinpäin n.10
minuutin päästä lähtöajasta. Kaikki saarelle saapuvat ja lähtevät leirit sopi-
vat erikseen tulo- ja lähtöaikataulunsa, sekä muut erilliset kuljetustar-
peensa. Muistathan, että leireillä on mahdollisuus lainata sähköperä-
moottorivenettä, jolla pienet leirin sisäiset kuljetustarpeet hoituvat itse-
näisesti.
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Keittiöpalveluita käyttävät sopivat hy-
vissä ajoin tarpeistaan saaren keittiövas-
taavan kanssa.

Tarkat ruokailijamäärät, allergiat sekä
erikoisruokavaliot on ilmoitettava vä-
hintään kaksi viikkoa (2) ennen saapu-
mista. Täytetty ruokailu-tietolomake
lähetetään osoitteeseen bengtsa-
rin.leirisaari@hel.fi (Huomioithan ett-
emme enää vastaanota ruokatilauksia
kirjeitse. Näin varmistamme tilauksien
perille tulon ajoissa) Saarelle saavuttu-
anne menkää mahdollisimman pian ta-
paamaan keittiövastaavaa tarkempien
yksityiskohtien sopimista varten. Epä-
selvissä tapauksissa ota yhteyttä jo
etukäteen keittiövastaavaan, p. 09-310
89138. Keittiövastaavan työpesti alkaa
toukokuussa ja hän on tavoitettavissa
saaren puhelimesta 9.5. – 14.8.2022.

 Jokaiselle leirille jaetaan päivällisen yhteydessä perusruoka-aineet aamu- ja
iltapalan tekemistä varten, joita täydennetään leirin kuluessa

 Pääsaarella leiriläisten ruoat kuljetetaan leirialueille ja samalla kerätään edelli-
sen ruoan kuljetusastiat pois. Lounas tuodaan kello 11.00 - 11.30 ja päivälli-
nen kello 16.00 - 16.30 (erityistarpeet ja -toiveet sovittava leirikohtaisesti erik-
seen keittiövastaavan kanssa)

 Barnholmenin ja Aspholmin leiriläiset saavat ruoat lämpöastioissa saaren
päärantaan omatoimista noutamista varten (lounas kello 11.30 ja päivällinen
kello 16.30 ovat noudettavissa venevajan noutopisteeltä)

 Kaikilla leiriläisillä on oltava omat ruokailuvälineet
 Poikkeusjärjestelyt on sovittava keittiöstä vastaavan kanssa hyvissä ajoin

(Elintarvikkeet saareen tilataan 1-2krt/vko, joten emme pysty reagoimaan välit-
tömästi toiveisiin)

 Keittiövastaava päivystää kesällä kello 9.00 – 11.00 ja 14.00 – 16.00 puheli-
men 09-310 89138 lähettyvillä tarpeita varten, esimerkiksi numerossa otetaan
vastaan leirien elintarvikkeiden lisätilauksia

 Ilta-aikaan pulmatilanteessa ota yhteyttä saaren päivystäjään 050 – 559 1729
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Lista keittiökatoksen perusvarusteista:

1 kpl juustohöylä
1 kpl vispilä
1 kpl paistinlasta
1 kpl muovikauha
1 kpl puurokauha
1 kpl leikkuuveitsi
1 kpl kuorimaveitsi
2 kpl voiveitsi
2 kpl lusikka
2 kpl haarukka
2 kpl mehukannu
2 kpl leikkuulauta
2 kpl vesikuuppa
3 kpl tarjotin
2 kpl kahvipannu
2 kpl kattila
3 kpl nuotiolettupannuja
2 kpl vesiämpäri
x kpl tiski-/siivousrättejä tarpeellinen määrä
3 kpl tiskivati/-ämpäri (esihuuhtelu, pesu, huuhtelu)
1 kpl astianpesuainepullo
1 kpl wc:n siivousainepullo
1 kpl astiankuivausteline
1 kpl ruokailuvälineiden kuivausteline
1 kpl kaasuliesi
2 kpl vesikanisteri (10 L, muovinen)
1 kpl metallikauha
1 kpl kirves
1 kpl saha
1 kpl iso lattiaharja
1 kpl harja + rikkalapio
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Vuorojen varaaminen

Ennakkovarauksia palveluista aletaan ottamaan vastaan keväisen infokut-
sun saapumisen jälkeen sähköpostilla bengtsarin.leirisaari@hel.fi . Jos et saa
vastausta varauksiisi ennakkoon, kannattaa varmistaa varauksien perille tulon
puhelimitse. Lopulliset vuorot varmistuvat kaksi viikkoa ennen leirin alkua (tai
heti kun kaikki varaukset ovat saapuneet). Näin takaamme kaikille tasapuoli-
sen mahdollisuuden saada vuoroja.

Sauna-, toimintarantavuoro-, navetta- ja laavu/kanoottiretkivaraukset
kannattaa tehdä hyvissä ajoin, jotta saa toivomansa palvelun halua-
maansa aikaan.

Saunat ovat toiminnassa joka päivä. Leirille on varattu ainakin kaksi sauna-
vuoroa viikossa. Vuorot ovat kello 13.00 – 15.00, 15.00 – 17.00, 18.00 – 20.00
ja 20.00 – 22.00. (Kello 22 jälkeen on tarvittaessa varattu Rantasaunaan YH-
TEISVUORO, leirien ohjaajille, käydä ylimääräisellä pesulla.) Täyttämättömiä
vuoroja voi kysellä infosta leirin alettua saarella. Leirit lämmittävät itse sau-
nan, aikaa tähän on varattava pari tuntia. Huolehdi, jos mahdollista, että
seuraavalle käyttäjälle jää sauna lämpimäksi (lisää lähtiessäsi pari puuta pe-
sään) sekä siisti omat jälkesi. Aamupäivä saunoissa ja saunatiloissa on va-
rattu siivoojalle, jolloin ne eivät ole käytössä. Merisaunassa on pesukone + pe-
suainetta leirejä varten. Pesukonetta voi käyttää vapaasti kuitenkaan häiritse-
mättä muiden saunojien rauhaa. Varmista aina, että saunassa ei ole varattua
vuoroa, kun käytät konetta. Esimerkiksi aamupäivisin on hyvää aikaa käyttää
pesukonetta. Pesukonetta ei voi käyttää silloin, kun on saunavuoro.

Saaren upea toimintaranta sisältää monta erilaista tekemistä. Toiminta-
ranta sijaitsee syrjässä saaren muista toiminnoista, jolloin siellä voi touhuta
täysin omassa rauhassa. Toimintarantaan pääsee omaa merkattua polkua pit-
kin tai veneellä suoraan toimintarannan laiturille. Leirille on varattu yksi ran-
tavuoro viikossa. Isoimmille leireille (yli 40 leiriläistä) pyritään tarjoamaan
mahdollisuus kahteen rantavuoroon. Vuorot ovat kello 9.30 – 11.30, 13.00 –
14.45 ja 15.15 – 16.45. Rantavuoro alkaa aina saaren henkilökunnan anta-
malla turvallisuus- ja toiminta infolla. Leirialueilta toimintarantaa siirtymiseen
kannattaa varata aikaa, jolloin on ajoissa ennen vuoron alkamista perillä. Jos
haluaa peruuttaa vuoronsa, on siitä kohteliasta ilmoittaa hyvissä ajoin ennen
vuoronsa alkamista.
Rannalla on mahdollista käyttää vesivempeleitä, uida, pelata rantalentistä ja
muita pelejä sekä pitää nuotiota grillissä jne. Rannalla on käytettävissä kellun-
taliivit kaikille leiriläisille, kajakkeja, Sup –lautoja, intiaanikanootteja, polkuve-
neitä, vesileluja, pelivälineitä ja polttopuita.

Rantavuoron alussa toimintarannan ohjaajat pitävät lyhyen tietoiskun
leiriläisille ja ohjaajille rannan säännöistä. Jos keli ja olosuhteet ovat
vaarallisia voi saaren henkilökunta perua vuoron tai evätä osan toimin-
noista.
Vesivälineiden käyttö opastetaan sekä käydään rannan turvallisuusohjeet läpi.
Muista, että rantavuoronkin aikana leirin omat ohjaajat ovat vastuussa omista
leiriläisistään, joten varaa rantavuoroa varten tarpeeksi ohjaajia mukaan toi-
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mintaan. Leirisaaren ohjaajat (nuorisopalvelu) huolehtivat rannan ja sen toi-
minnan yleisturvallisuudesta sekä valvonnasta vesillä. Vesillä suoritettavaan
turvallisuusvalvontaan osallistuvat tarvittaessa myös leirin omat ohjaajat.
Leirillä on myös mahdollisuus omatoimivuoroon, josta sovitaan aina erikseen.
Omatoimivuorolla leiri vastaa itsenäisesti rannan turvallisuudesta ja noudatta-
vat kaikkia niitä ohjeita ja toimintatapoja mitä rannan käytöstä on etukäteen
sovittu. Omatoimivuoron aikana käytettävissä olevat välineet sovitaan aina lei-
rikohtaisesti ohjaajien osaamisen mukaan. Omatoimivuoroa ennen on kuiten-
kin käytävä saaren henkilökunnan kanssa läpi toimintarannan ohjeet ja sään-
nöt.

Pääsaaren iso ja kehuttu nurmikenttä sopii monenlaiseen toimintaan.
Sieltä löytyy jalkapallomaalit (2 kpl), koripallokori ja paljon tilaa. Ja jos omat
pelivälineet ovat jääneet kotiin, jotain voi löytyä saaren infosta lainaankin. Nur-
mikentän varauksia voi kysellä infopisteeltä puhelimitse tai kasvotusten kello
16.00 – 17.00.

Lisäksi saarella on varattavissa vanha navetta diskojen ym. juhlien jär-
jestämistä varten. Navetalla on agrikaatti sähkön tarpeessa oleville ja sieltä
löytyvät myös perus discolaitteet musiikin soittamiseen.
Kesäksi 2022 Aspholmiin valmistui uusi ja uljas laavu, jossa on mahdolli-
suus ihailla auringonlaskua ja paistella makkaraa päivän päätteeksi.
Myös pääsaaren uusi pohjoislaavu odottaa ensimmäisiä vierailijoitansa ke-
sällä 2022. Päivä- ja yöretkille on mahdollista lainata intiaanikanootteja melon-
taretkiä ja liikkumista varten. Kelluntaliivit sisältyvät luonnollisesti kanoottiret-
kien varustuksiin. Uusien laavujen lisäksi pääsaarella itälaavu sekä
Remskun kota toivottavat leiriläiset nauttimaan retkeilystä koko kesän ajan.

Saaren infopiste palvelee 6.6. – 9.8.2022 päivittäin kello 9 – 17, nume-
rossa 050 5591731.

- Infopisteessä tiedotetaan mm. saunavuoroista, leirisaa-
ren palveluista sekä mahdollisista muutoksista leirisaaren
palveluissa.

- Infopisteestä varataan sähkömoottoriveneet, vuorot toi-
mintarantaan ja muut saaren palvelut, kuten saunavuorot,
Remskun kota, laavut, navetta, kuvasuunnistus…

- Infopisteen hoitaja vastaanottaa varauksia ja sovitusti an-
taa infopisteestä lainattavia välineitä esim: pelit, frisbeet,
luontoreput, kirjat, ulkokaiutin ym.

-    Infosta annetaan myös wc- ja käsipaperitäydennyksiä

Saaren infopisteessä päätalolla on päivittäin paikalla saaren palveluihin
perehtynyt henkilö. Häneen yhteyttä ottamalla puhelimitse tai kasvotusten
kello 16.00 – 17.00, on mahdollista saada neuvontapalvelua sekä tehdä muu-
toksia tai lisäyksiä omiin varauksiin.
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Posti

Leirisaarelta lähtee posti joka arkipäivä. Ilmoittakaa leiriläisten vanhemmille
osoite mahdollisimman tarkasti. Erityisesti leirin nimi on meille tärkeä tieto,
koska saarella on mahdoton toimittaa puutteellisilla tiedoilla varustettua lähe-
tystä perille saakka. Postin saapuminen saarelle kestää useamman päivän,
joten olisi suositeltavaa lähettää posti jo heti leirin alussa jossa se saapuu
ajoissa perille. Postia leiriläisille voi lähettää osoitteeseen:

Bengtsårin leirisaari
Bengtsår 920
Leirin nimi
Leiriläisen nimi
10900 HANKO
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Talvikäyttö

Syksystä kevääseen saareen ei ole järjestetty kuljetusta. Sinne pääsee perä-
moottoriveneellä. Airot ja pelastusliivit ovat saatavilla mantereella olevasta va-
rastosta. Yhteysveneessä käytetään kaudesta riippuen nelitahti-tai kaksitahti-
moottoria. Tarkista mitä polttoainetta kulloinkin tarvitaan. Pienmoottoreihin so-
piva polttoaine perämoottoriveneeseen on hankittava itse (4T/2T) http://fi.wi-
kipedia.org/wiki/Pienmoottoribensiini. Kyseistä alkylaatti -pohjaista polttoai-
netta saa hyvin varustelluista rautakaupoista, Motonetistä, Puuilosta, huolta-
moilta jne..Talvisin kantavan jään aikana saareen pääsee kävellen (matka
noin 800 metriä). Jäätilanteesta ajankohtaista tietoa saa leiripäälliköltä, Aleksi
Lappalainen gsm 0403583214.
www.bengtsar.fi sivuilta voi myös katsoa lisätietoja.

Merisauna

Rakennuksessa on iso takkahuone, keittiösyvennys ja saunatilat sekä majoi-
tustilaa kuudessa huoneessa yhteensä 19 hengelle – sänky, patja, peitto ja
tyyny – omat liinavaatteet mukaan.
Keittiösyvennyksessä on täydellinen ruokailuvälineistö noin 30 hengelle, tiski-
kone, sähköhella, mikroaaltouuni, jääkaappipakastin sekä kahvinkeitin.
Saunatiloissa on puulämmitteinen löylyhuone sekä kaksi suihkullista pesuhuo-
netta ja kaksi pukuhuonetta. Tiloissa on myös pyykinpesukone.

Merisaunan kalustoluettelo, majoituspuoli:

Sänky, peite(19kpl.), patja, sijauspatja, tyyny 19 kpl.
Pölynimuri 1kpl.
Harja  (iso)  4kpl.
Harja  (pieni) 1kpl.
Rikkalapio 1kpl.
Pöytä                                                                     2kpl.
Penkki                                                                   4kpl.
Tuoli  (pieni) 18kpl.
Pöytä  (pieni, majoitushuoneissa)                         6kpl.
Sohvakalusto ( 3- osainen)                                    1kpl.
Televisio                                                                1kpl.
Videonauhuri                                                         1kpl.
Tv-videopöytä                                                        1kpl.
Jääkaappi-pakastin                                               1kpl.
Mikroaaltouuni                                                       1kpl.
Kahvinkeitin                                                           1kpl.
Sähkövatkain                                                         1kpl.
Tiskikone 1kpl.
Sähköhella                                                            1kpl.
Sammutin                                                              4kpl.
Sammutuspeite                                                      1kpl.
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Matto                                                                     10kpl.
Savustuspönttö                                                      1kpl.

Keittiötarvikkeita:

Termoskannu 1kpl.
Muoviastia (jauho yms.)                                         3kpl.
Muovikulho                                                            8kpl.
Lautanen (syvä, muovi) 26kpl.
 -  ”  -       (matala, muovi) 3kpl.
-  ”  -        (matala, porsliini) 27kpl.
-  ”  -        ( pieni, porsliini) 25kpl.
Kahvimuki (iso) 20kpl.
Jälkiruoka-astia (lasi)                                            27kpl.
Juomalasi                                                              25kpl.
Kahvikuppi 18kpl.
Kauha 6kpl.
Otin 4kpl.
Juustohöylä 1kpl.
Lasta 3kpl.
Keittiöveitsi  (iso) 4kpl.
Veitsi  33kpl.+ haarukka 26kpl.             = 26 paria
Lusikka  (iso) 3kpl.
Pikkulusikka                                                          21kpl.
Kattila  (eri kokoisia ) 5kpl.
Kahvipannu 1kpl.
Paistinpannu                                                         2kpl.
Lusikka 31kpl.

Sauna

Pesukone 1kpl.
Ämpäri (muovi) 4kpl.
Pesuvati(muovi) 14kpl.
Lattialasta 1kpl.
Kauha (muovi) 2kpl.
Jakkara (muovi) 4kpl.
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Rantasauna

Rakennuksessa on tupakeittiö + takka ja yksi majoitushuone, jotka molemmat
toimivat samalla pukuhuoneina saunatiloihin.
Tilassa on kerrossängyt ja patjat 9 hengelle – omat liinavaatteet mukaan.
Keittiösyvennyksessä on sähköhella, jääkaappi + pieni pakastelokero, tiski-
kone ja mikroaaltouuni. Keittiönkaapeista löytyy ruokailuvälineistö noin 10
hengelle, kahvinkeitin, sopivasti kattiloita ja paistinpannuja.
Saunatiloissa on puulämmitteinen löylyhuone sekä kaksi pesuhuonetta.

Ennen vuoron alkua

Ottakaa yhteyttä leiripäällikköön, Aleksi Lappalainen gsm 0403583214 vii-
meistään kaksi (2) viikkoa ennen vuoron alkua sopiaksenne avaimen haku-
ajasta, talvisin jäätilanteesta ym. vuoroon liittyvistä asioista.

Mikäli joudutte perumaan vuoronne, ottakaa yhteyttä mahdollisimman pikai-
sesti. Huomioittehan myös peruutusehdot, jotka löytyvät päätöksestänne.

Palautetta

Leirialueiden, sauna- ja majoitusrakennuksien tarkoituksena on palvella käyt-
täjiään mahdollisimman hyvin heidän tarpeidensa mukaisesti. Pyrimme jatku-
vasti kehittämään saarta, ja sen tiloja ja siksi käyttäjien toiveet, tarpeet ja ko-
kemukset ovat meille tärkeitä.

Toivomme teiltä palautetta retkienne, leirienne, käyttövuoronne onnistumi-
sesta ja ideoita tilojen kehittämiseksi. Kiitämme jo etukäteen vaivannäöstänne.
Voitte lähettää palautteenne leirisaaren päällikölle tai Ympäristötoiminnan
nuorisotyöyksikölle sähköpostitse tai kirjeellä tästä vihkosesta löytyviin yhteys-
tietoihin.
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Ensiapuohjeita

Tavalliset sairastumiset (flunssa, kuume, korva- ja silmätulehdukset
jne.) ja pienet vammat, joissa ei ole hengenvaaraa, mutta vaativat lääkä-
rinhoitoa


Selvitä tilanne (tarvittaessa neuvonta-apua saa Hangon
terveyskeskuksesta sairaanhoitajalta (kello 8-15:30, puh 019- 2203555)
etsi leiriläisen kaikki tarvittavat henkilötiedot, soita kotiin ja neuvottele
vanhempien kanssa toimittamisesta lääkärinhoitoon.
Mikäli leiriläinen käytetään terveyskeskuksessa leirin toimesta, soita
Hangon terveyskeskukseen, vaihde+ ajanvaraus +vastaanotto (kello
8-15:30) ma-pe, puh. 019- 2203555 tai alueen
ensiapupäivystykseen (Länsi uudenmaan sairaala, Tammisaari)
ma-su, 24H Länsi Uudenmaan sairaalan Ea- päivystys, puh.019-
2242800.
Leiriläinen voidaan kuljettaa mantereen puolelle leireille lainattavalla
sähköperämoottoriveneellä tai tarvittaessa (kiireessä tai huonon kelin vuoksi)
voit pyytää apua kuljetukseen leirisaaren päivystäjältä, gsm 050-559 1729
(muista sopia myös paluukyydistä).
Jos leirillä ei ole omaa autoa käytössä, niin soita taksi (lista alueen taksipalve-
lun tarjoajista löytyy leirikansiosta) jo etukäteen odottamaan mantereen laitu-
rille (tilausosoite on Bengtsårin leirisaaren laituri, Santala).

Vakavat sairastumiset (hengenahdistukset, sairaskohtaukset jne.)
ja tapaturmat


Selvitä tilanne, jos on kysymys välittömästä hengenvaarasta, ALOITA
ENSIAPUTOIMET (jos paikalla on useampia henkilöitä, osa voi
aloittaa ensiaputoimet samanaikaisesti hälytyskutsun aikana)
SOITA HETI YLEISEEN HÄTÄNUMEROON 112, kerro kuka ja
missä olet! mitä on tapahtunut! kuvaile uhrin/uhrien vammat!
Puhelimessa oleva pelastushenkilöstö arvioi tilanteen vakavuuden ja
lähettää paikalle tarvittaessa Medihelin, merivartioston,
pelastusaluksen tai ambulanssin mantereen laiturille.
Jos pelastushenkilöstö tulee paikalle Medihelillä tai pelastusaluksella,
järjestä heille opastus.
Ambulanssin tilaamisen jälkeen (tilausosoite on Bengtsårin leirisaaren
laituri, Santala, Hanko), soita leirisaaren päivystysnumeroon, gsm 050-
5591729, kerro lyhyesti mitä on tapahtunut, missä olette ja minkälaista kulje-
tustarvetta on tai mitä muuta apua tarvitaan?
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Kuljetus

Harkitse kuljetustapa.
Noudata AINA hätäkeskuksesta saatuja ohjeita.
Huonokuntoista potilasta ei saa lähteä kuljettamaan tarkoitukseen sopimatto-
massa ajoneuvossa.
Medihelin tai pelastusaluksen mukana saat saareen onnettomuuspaikalle
myös asialliset ensiapuvälineet ja asiantuntevat auttajat.
Potilaan hoito voidaan tarvittaessa aloittaa jo ennen kuljetuksen aloittamista.
Potilaan kuljetusasento määräytyy potilaan vammojen mukaan.
Tärkeintä on hengityksen ja elintoimintojen turvaaminen avun odottamisen ja
kuljetuksen aikana.
Saaren henkilökunta hoitaa tarvittaessa potilaan kuljetuksen mantereelle, jos
sairaankuljetusauto (ambulanssi) tulee vastaan mantereen laiturille.

Hätäilmoituksen teko

(Suosittelemme lataamaan 112 SUOMI applikaation puhelimeesi ja
 soittamaan sitä kautta hätäkeskukseen)

YLEINEN HÄTÄNUMERO KOKO EUROOPASSA ON 112.
Kun soitat:
Kerro, mitä on tapahtunut?
Onnettomuus vai sairauskohtaus?
Missä olet?
Onko ihmisiä vaarassa?
Vastaa selkeästi kysymyksiin.
Katkaise puhelu vasta luvan saatuasi.
Muista opastaa auttajat paikalle.
Hätäpuhelu on maksuton eikä suuntanumeroa tarvita.
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Helsingin kaupunki
Itäinen nuorisotyön osasto

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö
Bengtsårin leirisaari

PL 84404
00099 Helsingin kaupunki

Bengtsår 920
10900 Hanko

bengtsarin.leirisaari@hel.fi
https://nuorten.helsinki/nuorisotalot/bengtsarin-leirisaari

Leirisaaren päällikkö, Aleksi Lappalainen gsm 0403583214
vain kesäisin keittiö puh. (09) 310 89138

grafiikka, piirrokset: Marita Haukemaa, kuvat: leirisaaren arkisto
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