Naperoleiri 13-17.07.2021
Tässä tiedotteessa on eilen käsiteltyjä aiheita leirin yleisinfoa ja vastauksia jos jokin kysymys jäi eilen
auki. Terveysturvallisuusasiat, majoitus, ruokailu ja ensiapuasiat löytyvät myös tästä tiedotteesta.
Eri tiedostona on joukkueiden majoituskoulut, kenttä- ja pysäköinti infot, kilpailumääräykset sekä
tuomareille lähetetyt materiaalit.
-

-

-

-

-

Otteluohjelmat pesistulospalvelussa 6.7 illan aikana.
o Tämän jälkeen valmistellaan ruokavuorot ja suihkuvuorot ja lähetetään
joukkueille/lisätään Naperoleirin nettisivuille kun valmistuvat.
Leirille saavuttaessa ilmoita majoitusvalvontaan/kansliaan riippuen koulusta leirin
aikaisen yhteyshenkilön puhelinnumero, joka lisätään heti leirin nopean tiedotuksen
ryhmään.
Jos jollakin joukkueella puuttuu tuomarivelvoite täyttämättä, se laskutetaan 7.7 ja myös
mahdollinen maanantain ja tiistain välinen yö laskutetaan 7.7.
Suosittelemme kaikille leirille osallistuville yli 12-vuotiaille maskia sisätiloissa.
Käsidesiä on useassa paikassa tarjolla.
Muistutamme että vapaa-ajalla leirillä ollessaan leiriläiset ovat vastuussa itsestään.
Joukkueille tullaan antamaan otteluohjelmat, ruokailuajat sekä pukuhuoneajat
(suihkuvuorot). Osa pukuhuoneista on kenttien yhteydessä ja osa majoituskouluilla.
Leirinaikaiset puhelinnumerot majoitusvalvontoihin, ensiapuun ja kilpailu- ja
tuomarikansliaan päivitetään leirin nettisivuille 7.7.
Talkoolaiset tunnistaa mustista Naperoleirin logolla olevista paidoista.
Järjestelyvuorot tulevat pelaaville joukkueille, ote kilpailumääräyksistä Naperoleirillä:
o ”Naperoleirillä ei ole erikseen nimettyjä järjestelijäjoukkueita, vaan järjestelyvuorot
hoitavat pelaavat joukkueet. Kotijoukkue nimeää otteluun kirjurin,
tulostaulunhoitajan ja takarajatuomarin. Vierasjoukkue nimeää kakkos- ja
kolmostuomarin. Kotijoukkueen tehtävä on ilmoittaa ottelun lopputulos
pesistulospalveluun tulospalveluohjeen mukaisesti. ”
o Jos tuomareita on tarpeeksi, tulemme muuttamaan, että kotijoukkue nimeää kirjurin
ja tulostaulun ja vierasjoukkue kolmos- ja takarajatuomarin.
Organisaation, leiriläisten ja heidän mukana tulevien henkilöiden ohjeiden noudattaminen
mahdollistaa onnistuneen leirin lapsille.
Leirille voi saapua majoituskoululle niin että valmentaja hakee leirirannekkeet
majoitusvalvonnasta ja jakaa ne pelaajille itse leiriläisten saavuttua jokainen oman
aikataulun mukaisesti leirille.
Saapuminen toivotaan klo 18-23 maanantaina ja tiistaina 08->
Muilta kouluilla ei käydä kuin omassa majoituskoulussa/ruokailukoulussa sisätiloissa.
Kouluissa on ilmastointi.
Suihkuvuorot jaetaan joukkueille väljästi, jolloin pelaajat ja valmentajat voivat käydä samalla
vuorolla. Tuomareilla on omat suihkuvuoronsa.
Ilman leiripassia ei pääse majoituskouluihin sisälle.
Mies- ja naisvalmentajien erillismajoitus tarkentuu torstaina majoituskatselmuksessa. Jos
tähän on tarve yhteys suoraan Leea Mattilaan viimeistään torstaina.

-

Tuomarileirin vastaavat ovat valvomassa leirin ajan tuomarileiriläisiä.

Majoituskoulujen ohjeet ja säännöt
Saapuminen



Saapukaa suoraan majoituskoulullenne.
Majoituskoulun kulkuovi on merkitty opasteilla. Ovi on lukossa, mutta
majoitusvalvonta päivystää kulkuoven äärellä.
 Ilmoittakaa majoitusvalvontaan joukkueen nimi ja senhetkinen vahvuus. Ilmoittakaa,
jos osa joukkueesta tulee vasta myöhemmin.





Saatte leirirannekkeet ilmoittautuessanne.
Jättäkää majoitusvalvojille panttimaksu 50 € (käteinen tasaraha).
Teidät ohjataan majoitusluokkaanne.
Kirjoittakaa majoitusluokassa yöpyvien nimet luokan oveen kiinnitettävään
nimilistaan.
Kulkeminen


Koulujen ulko-ovet ovat lukossa koko leirin ajan. Sisään pääsevät vain leiripassin
lunastaneet.
 Majoitusvalvojat avaavat joukkueille sisäänkäyntioven ja majoitusluokan oven.
 Majoitusvalvojille on ilmoitettava saapumiset ja lähtemiset, myös poistuvien ja
luokkaan jäävien määrä, jos koko joukkue ei poistu tai saavu yhtä aikaa.
 Ulkokengät jätetään Lehtikankaan monitoimitalolla oman majoituskerroksen
sisääntuloaulaan, muissa majoituspaikoissa oman majoitusluokan ulkopuolelle.
Ruokailuun ja kioskiin kuljetaan sisäkengissä tai sukkasillaan.
 Kun koko joukkue poistuu, jätetään luokan oven(kahvaan) ulkopuolelle ”tila tyhjä” kyltti (turvallisuusohje). Luokkien ovet kannattaa lukita, kun ketään joukkueesta ei ole
paikalla.
Majoittuminen


Tilaa on rajallisesti, joten leiriläiset nukkuvat yhden hengen patjoilla. Kaverin kanssa
voi nukkua leveämmällä patjalla.
 Jos luokan roskakori täyttyy, tyhjennys täytyy pyytää majoitusvalvonnasta. (Koulujen
roskakatokset ovat pääsääntöisesti lukossa).
 Loppusiivous: Omien tavaroiden pakkaus, roskien kerääminen roskiin, lattioiden
lakaisu ja mahdollisten tahrojen pyyhkiminen pinnoilta. Loppusiivouksen jälkeen
suoritetaan tarkastus majoitusvalvonnan toimesta. Panttimaksun saa takaisin
tarkastajan tekemää kuittausta vastaan, jos luokan tilat ja tavarat ovat ehjät ja siistit.

WC:t ja peseytyminen


Joukkueellenne on osoitettu päivittäiset suihkuajat ja –tilat, koska koronarajoitusten
vuoksi eri joukkueet eivät voi käyttää suihkutiloja yhtä aikaa.
 Käytetään majoituskouluilla vain omalle joukkueelle nimettyä wc-tilaa (vaikka kaikille
joukkueille ei ole omaa, pyritään rajaamaan pöpöjen sekoittumista mahdollisimman
tehokkaasti).

Turvallisuus ja koulun tilojen ja omaisuuden kunnioittaminen


Tutustukaa majoituskoulujenne turvallisuusohjeisiin huolellisesti. Käykää ohjeet läpi
soveltuvin osin myös lasten kanssa. Kun saavutte majoitusluokkaanne ensimmäisen
kerran, on hyvä tutustua lähimpään poistumistiehen ja ensisammutusvälineiden
sijaintiin.


Sisätiloissa ei pelata heittopelejä ja kuljetaan käytävillä kävellen. Peleissä ja
ulkoillessa saa sitten heittää ja juosta senkin edestä 😉
 Majoitusluokissa oleviin tietokoneisiin tai muihin laitteisiin ei saa koskea. Myös
kaappien ja hyllyjen tavarat on jätettävä rauhaan.
 Luokissa olevia pulpetteja ei ole tarkoitus siirrellä, koska ne on talkoolaisten toimesta
pinottu tukevasti, mutta voivat siirreltäessä romahtaa. Ne on sijoitettu siten, että
koulun tavarat ovat pääosin niiden takana.
 Jos luokissa tai käytävillä rikkoontuu jotain, on siitä ilmoitettava välittömästi
majoitusvalvontaan.
Yörauha


Hiljaisuus alkaa klo 22.00!

Korona



Toimitaan koko leirin ajan ”omassa kuplassa”.
Varataan aikaa siirtymisiin ja maltetaan odottaa omaa vuoroa, jos syntyy ruuhkaa
esim. sisääntulo-ovelle.



Sisätiloissa on käytettävä maskia oman majoitusluokan ulkopuolella kulkiessa.
Käytävä- ja aulatiloissa ei oleskella turhaan. Kouluilla vietetään vapaa-aikaa omassa
majoitusluokassa tai ulkotiloissa.
 Huolehditaan käsihygieniasta ja turvaväleistä. Majoitusluokkaan saapuessa ensin
pestään kädet.
 Kioski- ja ruokajonoissa turvavälien pitäminen on erityisen tärkeää!

Ruokailu
-

-

-

Ryhmänä liikkuminen ja ruokailuun saapuminen oman joukkueen aikataulun mukaan
Hygieniaohjeiden noudattaminen:
o Käsienpesu, aikuisilla maskit tullessa, käsidesin käyttö, pidetään turvaväli toisiin
joukkueisiin.
o Pestään kädet ennen ruokailua omissa majoitusluokissa! (Soidinsuon koululta
kulkevat pesevät Lehtikankaan ruokalan lähellä olevissa wc-tiloissa, jotka on merkitty
heille).
Ilmoittautuminen ruokailuvalvontaan ruokasalin ovella.
o Ilmoita joukkueen nimi, pelaajamäärä ja toimihenkilömäärä.
Ruoka otetaan linjastosta, erityisruokavaliot ennakkoilmoittautumisen mukaan niille
varatusta paikasta.
Ruokailu pöydissä joukkueittain ja astiat palautetaan astianpalautuspisteelle.
Ruokailun jälkeen annetaan tilaa seuraaville syöjille.
Ruuan valmistuksesta vastaa Mamsellin ammattitaitoinen henkilökunta ja talkoolaiset ovat
avustavissa tehtävissä:
o Talkoolaiset täyttävät linjastoa, siistivät paikkoja sekä opastavat.
Jos erityisruokavalioista on vielä kysyttävää, yhteys suoraan: lounatuuli.erv@kajaani.fi
Toivotaan joustavuutta kaikilta ja toimintaa hyvässä hengessä 
Lehtikankaalle merkitään tuomareille omat pöydät sekä molemmille ruokailukouluille
talkoolaisille myös.

Organisaation toiminta
-

Organisaatiossa on Kainuun Soten työntekijöitä ja olemme olleet kevään ja kesän tiiviisti
yhteydessä alueemme pandemiapäällikön kanssa.
Järjestää tehostetun siivoamisen hygieniatiloissa päivittäin. Ruokailutiloissa jatkuvana.
Käyttää maskeja sisätiloissa, käsidesiä saatavilla useissa paikoissa.
Pesee käsiä usein ja kuivaa käsipaperiin, ei pyyhkeisiin.
Ohjaa leirille saapumisen suoraan joukkueen omalle majoituskoululle ja valmistaa kaiken
etukäteen joukkuetta varten, joukkueen antamien tietojen pohjalta.
Majoituskouluun tullessa päästää yhden joukkueen kerralla sisään ja ohjaa majoitustilaan.
Ruokailu- ja suihkuvuorot jaetaan tarkasti. Osa pukuhuoneista sijaitsee kenttien
läheisyydessä ja vuorot näihin jaetaan joukkueen pelien jälkeiseksi ajaksi.

Joukkueen toiminta
-

-

-

Joukkue saapuu suoraan omalle majoituskoululle. Joukkue ilmoittaa siisteyden
vastuuhenkilön, joka pitää huolen, että luokkatila on siisti leirin loputtua. Joukkueilta
veloitetaan 50€ panttimaksu majoituskoululle ilmoittautuessa. Joukkue ilmoittaa, jos
käsipaperi, käsidesi tai saippua ovat loppumassa majoitustilasta ja organisaatio täydentää.
Vastuuhenkilö varmistaa, että joukkueen majoitustila on siisti poistumishetkellä ja lunastaa
50€ panttimaksun takaisin.
Majoituskouluilla ovet ovat lukossa ja joukkue päästetään kerralla sisään ja ohjataan
luokkatilaan, jonka ovi avataan. Kun edellinen joukkue on mennyt sisään, niin seuraava
henkilö tulee ottamaan vastaan seuraavan joukkueen ja ohjaa luokkatilaan. Yksi joukkue
kulkee ovesta yhdellä kertaa. Poistuttaessa/saavuttaessa majoituskouluille ilmoitetaan siitä
aina majoitusvalvontaan. Majoituskouluissa ei vierailla toisten joukkueiden
majoitustiloissa. Majoituskouluilla yli 12-vuotiailla on maskisuositus.
Osallistuminen vain terveenä.
Käsienpesu aina majoitustiloihin saavuttua ja sieltä lähdettäessä omassa majoitustilassa
o Pyyhkiminen käsipaperiin.
Leiriläisillä on omat juomapullot.
Joukkueet liikkuvat majoitustilan, kentän, ruokailun sekä hygieniatilojen välillä yhdessä.
Vapaa-ajalla suosittelemme olemaan samojen henkilöiden piirissä.
Joukkueille jaetaan pukukoppivuoroja pelien yhteyteen, jossa voi käydä suihkussa.
Ruokailuun tullaan aikataulun mukaisesti
Toiselta majoituskoululta syömään tuleville on oma käsienpesupiste.
Joukkue menee yhdessä vapaaseen tilaan syömään ja poistuu heti syömisen päätyttyä
Vanhemmat eivät pääse majoituskoulujen sisätiloihin
o Ulkotiloissa ja kentillä vanhemmat kohtaavat lapsensa vapaasti

Naperoleirin osallistujille ohjeita
-

-

-

Jokaisella joukkueella tulisi olla ensiapulaukku pieniä vammoja varten. Ensiapulaukusta olisi
hyvä löytyä mm. kylmäpakkauksia, sideharsoa, tukisidosta, laastareita sekä
haavojen/nirhaumien puhdistukseen tarkoitettu ainetta
Jokaisen tulee huolehtia mukaan leirille henkilökohtaiset lääkkeet, jos tällaisia on käytössä
mahdollisiin perussairauksiin.
Huomioittehan, että leirin EA-ryhmällä ei ole oikeutta lääkitä leiriläisiä, joten varatkaa
mukaan perussärkylääkkeitä sekä kyypakkaus esim.ampiaisen pistoa varten.
Muistattehan varata jokaiselle pelaajalle kuin huoltajallekin tarpeeksi juotavaa ja vettä!
Lämpimien kelien sattuessa leirille, tulee nestehukka usein yllätyksenä. Vettä tulisikin juoda
jo ennen janontunnetta.
Leirillä on Lehtikankaan monitoimitalolla kanslian yhteydessä EA-henkilö paikalla päivittäin
8-20 tai päivystystyksellistä hoidon tarpeen arviota Kajaanissa tekevät keskussairaalan
päivystysalueen tiloissa päivystysavun päivystävät sairaanhoitajat 24/7. Päivystysapu toimii
puh.numerossa 116 117. Mikäli hätä on suuri, soitetaan suoraan yleiseen hätänumeroon
112.

Koronavirukseen liittyvät ohjeistukset
-

Älä kättele. Hyvän päivän toivotuksen voi antaa hymyillen.

-

Jos aivastuttaa tai yskittää, käytä nenäliinaa tai yski hihaan ja pese kädet saman tien.

-

Pidä 1-2 metrin turvaväli muihin ihmisiin aina, kun se on mahdollista.

-

Muistattehan huolehtia ja ohjata leiriläisiä hyvästä käsihygieniasta ja käyttää kasvomaskia
aina, kun poistutaan ns. omasta kuplasta yleisiin tiloihin.

-

Jos joukkueeseenne kuuluvalla pelaajalla, valmentajalla tai samassa luokassa
majoittuvalla ilmenee koronavirukseen liittyviä oireita mm. kuume, flunssa,
hengenahdistus tms.
Tulee joukkueen ottaa heti yhteys EA-ryhmään, jonka kautta henkilölle tullaan
järjestämään koronatestiaika (pikatesti) ja joukkue ”eristetään” muista leiriläisistä, siihen
saakka kunnes tulos todetaan negatiiviseksi, jos testi tulos on positiivinen joukkue
ohjeistetaan Kainuun keskussairaalan koronatartunnan jäljityksestä saatavilla ohjeilla.

Tuomarit
-

-

-

-

Siivoaminen ja siisteys leiritiloissa
o Tuomarileiriläisillä 20e siivouspantti
Yleinen hygieniaohjeistus
o Kädet pestään aina luokasta poistuttaessa ja sinne palatessa.
Leirille saapuminen
o Tuomarikanslian kautta majoitustilaan
Majoituskouluilla toimiminen ja liikkuminen
o Muiden luokissa ei käydä
o Tuomareita jaetta kahdelle koululle
vapaa-aika, vapaa-ajan suosituksen, toimintaperiaatteet
o Tuomareille on järjestetty majoitustilojen mukaan oheisohjelmaa
Peseytyminen, suihkujen käyttäminen
o Tuomareiden suihkuvuoroilla
Ruokailukouluilla toimiminen
o Oma paikka tuomareille Lehtikankaan koulun ruokasalissa
liikkuminen ruokailuihin, ruokailupaikat
o Lehtikankaan ja Soidinsuon koulun majoitustiloissa
o Ruokailu Lehtikankaan koulun tiloissa
Pelitapahtumaan liikkuminen ja siellä toimiminen
o Tuomarit kuljetetaan autoilla suoraan kentälle kenttäreppu mukanaan ja kentältä
suoraan ruokailuun/majoitustilaan.
Luokan siivous ja leiriltä poistuminen

-

-

o Kun luokkahuone on omalta osaltaan siisti saa pantin takaisin tuomarikansliasta
Toimintaohjeet mikäli oireita ilmenee
o Jos tuomarilla tai samassa luokassa majoittuvalla ilmenee koronavirukseen liittyviä
oireita mm. kuume, flunssa, hengenahdistus tms.
o Tulee ottaa heti yhteys EA-ryhmään, jonka kautta henkilölle tullaan järjestämään
koronatestiaika (pikatesti) ja joukkue ”eristetään” muista leiriläisistä, siihen saakka
kunnes tulos todetaan negatiiviseksi, jos testi tulos on positiivinen joukkue
ohjeistetaan Kainuun keskussairaalan koronatartunnan jäljityksestä saatavilla
ohjeilla.
Tuomareiden infokirje lähtee huomenna suoraan tuomareille sekä joukkueiden
yhteyshenkilöille.

