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TIIVISTELMÄ
Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on tehnyt linjaratkaisun talouden turvaamisesta siten, että se toteutetaan pääasiassa tiloista ja kiinteistöistä luopumalla.
Tarveselvitys käsittää Oulun seurakuntayhtymän leirikeskukset, joita ovat Hietasaari, Isoniemi,
Juuma, Lämsänjärvi, Rokua, Siiranjärvi, Suvela, Umpimähkä ja Vasamo. Kaikki leirikeskukset
ovat Oulun seurakuntien yhteiskäytöllisiä tiloja.
Leiri-ja retkitoiminta on olennainen osa seurakuntien seurakuntalaisille järjestämää toimintaa.
Kaikki seurakunnan työmuodot – papit, musiikki, nuorisotyö, lapsityö, diakonia ja lähetys –
osallistuvat leiritoiminnan organisoimiseen seurakuntalaisille. Leiritoiminnan jäsentämiseksi
tarveselvitystyöryhmä on jakanut leirit vakio- ja teemaleireihin. Vakioleirit ovat säännöllisesti
järjestettäviä leirejä ja teemaleirit tarpeeseen ja satunnaisesti järjestettäviä leirejä.
Seuraavan kymmenen vuoden aikana leirikeskusten kiinteistö- ja investointikustannukset ovat
23,4 miljoonaa euroa, josta investointien osuus on 8,5 miljoonaa euroa. Seurakuntayhtymän
investointiraami leirikeskuksille samalle aikavälille on ainoastaan 3,5 miljoonaa.
Leirikeskuksissa on yhteensä 150015 yöpyjän majoituskapasiteetti vuodessa. Leirikeskuksissa
järjestettävään seurakuntien omaan toimintaa osallistui 38130 henkilöä vuonna 2015, mistä
saadaan käyttöasteeksi 23 %. Ulkopuolisten käyttäjien osuus on 19 % leirikeskusten kokonaiskäytöstä. Leirikeskusten käyttöaste on 27 %, kun mukaan lasketaan seurakuntien oma
toiminta ja ulkopuolisten käyttö. Molemmilla laskentatavoilla leirikeskusten käyttöaste on liian
alhainen. Leirikeskusten suurin käyttäjäryhmä on lapsityön ja nuorisotyön järjestämä leiritoiminta ja siten leirikeskusten sesonkiajat sijoittuvat koululaisten loma-ajoille.
Leirikeskus tarveselvitystyöryhmä toteutti leirikeskusten kehittämisen työpajoja, joissa perehdyttiin huolellisesti kunkin työmuodon leiritoimintaan ja leirikeskusten ominaisuuksiin mm. järjestämällä yhteinen tutustumiskäynti leirikeskuksiin. Työpajatyöskentelyssä keskusteltiin ja arvioitiin leirikeskusten soveltuvuutta leiritoimintaan tiloiltaan, kunnoltaan, sijainniltaan ja ympäristöltään. Jotta voitiin ymmärtää rakennusten ja ympäristön soveltuvuutta leiritoimintaan arvioitiin leirikeskusten vahvuudet ja heikkoudet leiritoiminnassa. Arvioinnissa huomioitiin myös
leirikeskusten käyttöasteet ja investointitarpeet. Arviointi toteutettiin Talouden turvaaminen –
ohjelman kiinteistöarvioinnin mukaisesti. Parhaiten leiritoiminnan tavoitteita kaikkien leirien
osalta tukee Juuman, Rokuan ja Suvelan leirikeskukset.
Analyyseihin perustuvan työn lopputuloksena tarveselvitystyöryhmä esittää ratkaisua, jossa
osa leirikeskuksista säilytetään ja osasta luovutaan:
Juuman, Lämsänjärven, Rokuan ja Suvelan leirikeskukset säilytetään ja Hietasaaren, Siiranjärven ja Vasamon leirikeskuksista luovutaan heti. Ratkaisussa varaudutaan myös merenranta
leirikeskuksen uudisrakentamiseen joko Umpimähkään tai Isoniemeen. Näistä kahdesta toteutetaan se, johon saadaan ympäristölupa rakentamista varten. Molempien uudisrakentamiseen
ei ole syytä ryhtyä.
Viidellä leirikeskuksella 10 vuoden kiinteistö- ja investointikustannukset ovat noin 13,9 miljoonaa euroa, josta investointien osuus on 3,3 miljoonaa euroa. Kiinteistö- ja investointikustannukset ovat tällöin leiriläistä kohti 36 euroa vuorokaudessa 38 000 leiriläisen vuositasolla.
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1 JOHDANTO
Kirkon toimintaympäristö muuttuu, seurakuntalaisten suhde kirkkoon etsii uusia muotoja. Seurakuntien talous kiristyy, työtavat ovat jatkuvassa muutoksessa.
Muutos velvoittaa ja oikeuttaa myös seurakuntien kiinteistöjen ja tilojen tarpeellisuuden
sekä käytettävyyden kriittiseen tarkasteluun.
Oulun seurakuntayhtymällä on yhdeksän yhteiskäytöllistä leirikeskusta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 8650 brm². Vuonna 2015 leirikeskusten keskimääräinen käyttöaste oli 27 %, kun mukaan lasketaan myös päivä- ja ulkopuolisten käyttö.
Vajaakäyttöisten leirikeskusten tilanteen arvioiminen on ajankohtaista ja tilojen käytön
tehostaminen tarpeen, koska joka viides veroeuro kuluu kiinteistöjen ylläpitoon Oulun
seurakuntayhtymässä.
Oulun yhteinen kirkkovaltuusto on tehnyt linjaratkaisun yhtymän talouden turvaamisesta siten, että se toteutetaan pääasiassa tiloista ja kiinteistöistä luopumalla.
Luopumisesitykset perustuvat tutkittuun tietoon kehityksen suunnasta, seurakuntalaisten ja työntekijöiden käsityksiin ja odotuksiin, tila-analyyseihin ja yhdyskuntien kehitysennusteisiin ja suunnitelmiin sekä seurakunnan tulevaisuuden leiritoiminnan tilatarpeisiin.
Tarveselvitystyöryhmän tehtävänä on ollut selvittää seurakuntayhtymän leirikeskusverkosto, joka määrältään vastaa leirikeskuksissa tehtävää seurakuntatyötä ja joissa
leirikeskusprofiloinnin pohjalta on mahdollista järjestää monipuolista ja mielenkiintoista
seurakuntatyötä.
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2 TARVESELVITYKSEN TAUSTATIEDOT
2.1 LEIRIKESKUSTARVESELVITYSTÄ KOSKEVAT AIEMMAT PÄÄTÖKSET
Talouden turvaaminen - ohjelma
Yhteisen kirkkovaltuuston päätös 17.6.2013:
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. teki yksimielisesti linjaratkaisun talouden turvaamisesta siten, että se toteutetaan pääasiassa tiloista ja kiinteistöistä luopumalla. Valmistelussa käytetään pohjana yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen liitettä 3 ja seurakuntaneuvostojen asiasta antamia lausuntoja huomioiden.
2. päätti, että jokaisessa kohteessa tehtävät ratkaisut tuodaan asianmukaisesti
valmisteltuna asianomaisten toimielimen päätettäväksi (KJ 10:14).
Yhteisen kirkkoneuvoston 3.10.2013 hyväksymä Talouden turvaaminen – ohjelman
toimenpidesuunnitelma sisältää leirikeskusten osalta seuraavat toimenpiteet:
-

Siiranjärven leirikeskus
Vasamon leirikeskus
Lämsänjärven leirikeskus
Hietasaaren leirikeskus
Rokuan leirikeskus
Suvelan leirikeskus
Umpimähkän leirikeskus
Isoniemen leirikeskus
Juuman leirikeskus

luovutaan
myydään
kehitetään
kehitetään/luovutaan
kehitetään
kehitetään
kehitetään
kehitetään
myydään

Yhteinen kirkkoneuvosto asetti 29.9.2015 kokouksessaan Leirikeskuksettarveselvitystyöryhmän selvittämään ja arvioimaan leirikeskusten tarpeellisuutta,
edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Tulokset kootaan tarveselvitykseksi, joka määrittelee
säilytettävät ja kehitettävät leirikeskukset ja leirikeskukset, joista luovutaan. Tarveselvitystyöryhmään on nimetty jäseniksi seuraavat henkilöt:
- Arto Kivioja, yhteisen kirkkoneuvoston edustaja
- Jarmo Husso, kiinteistötoimen johtokunnan edustaja
- Petri Satomaa, kirkkoherra
- työntekijöiden edustajaksi:
- Heidi Karvonen, diakoniatyö, Tuomiokirkkoseurakunta
- Kirsi Merenheimo-Mäenpää (Sanna Tervo), lapsityö, Tuiran seurakunta
- Pertti Putila, nuorisotyö, Oulujoen seurakunta
- Katri Haapakorva, nuorisotyö, Haukiputaan seurakunta
- Aulikki Rinta-Säntti, nuorisotyö, Kiimingin seurakunta
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-

Riitta Piippo, kanttorit, Karjasillan seurakunta
Paula Mustonen, diakonia, seurakuntatyön erityispalvelut*
Jaana Valjus, kiinteistöjohtaja, työryhmän puheenjohtaja
Anne Hautamäki, kiinteistösihteeri, työryhmän sihteeri
*Paula Mustonnen on toiminut työryhmässä 30.4.2016 saakka, jonka jälkeen
seurakuntatyön erityispalvelujen edustajana on toiminut Anne-Mari Kyllönen.

2.2 TARVESELVITYKSEEN OSALLISTUNEET TAHOT
Kevään 2016 aikana tarveselvitystyöryhmä on tutustunut leirikeskuksiin vierailemalla
leirikeskuksissa. Tarveselvitystyöryhmä on toteuttanut työpajoja, joissa on käyty läpi
leiritoimintaa työmuodoittain, analysoitu leirikeskusten vahvuuksia ja heikkouksia sekä arvioitu leirikeskuksia Talouden turvaaminen – mallin mukaisesti.
Tulevaisuuden leiritoiminnan tavoitteiden määrittämiseksi on haastateltu Oulun seurakuntien kirkkoherrat Anna-Mari Heikkinen, Juhani Lavanko, Pauli Niemelä, Niilo
Pesonen, Satu Saarinen ja Petri Satomaa sekä Jaakko Tuisku.
Tarveselvitykseen sisältyvän Oulun seurakuntayhtymän talouskatsauksen on laatinut
talousjohtaja Arja Ahonen.
Tarveselvitystyöryhmä järjesti 16.3.2016 keskustelutilaisuuden seurakuntalaisille
Keskustan seurakuntatalolla. Tilaisuuteen osallistui tarveselvitystyöryhmän jäseniä,
seurakuntien luottamushenkilöitä ja työntekijöitä sekä kymmenkunta seurakuntalaista.
Seurakuntalaisilla on ollut mahdollisuus antaa palautetta ja ehdotuksia leiritoiminnasta ja leirikeskuksista. Yhteinen kannanotto on saatu oululaisilta partiolippukunnilta ja
neljä seurakuntalaista on kirjoittanut ehdotuksia leiritoiminnasta ja leirikeskuksista.
Tarveselvitystyöryhmä kiittää selvitykseen osallistuneita työntekijöitä ja seurakuntalaisia.
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3 NYKYTILANNE
3.1 VÄESTÖRAKENNE OULUN SEURAKUNNISSA
Oulun kaupungin asukasmäärä 31.12.2015 on ollut 198 525 asukasta /1/. Oulun
evankelis-luterilaiseen seurakuntaan kuului 31.12.2015 väestöstä 75,3 %, eli 149 486
asukasta /2/.
Taulukko 1. Oulun kaupungin ikäluokkatilasto 31.12.2015

Ikäluokka
Koko

0-6
18 432

7-12
15 256

13-15
6 644

16-18
6 998

19-24
20 490

25-64
102 102

65-74
16 875

7511 728

3.2 SEURAKUNTIEN LEIRITOIMINTA

Kuva 1. Oulun seurakuntayhtymän vakioleirit. Varhaisnuoriin lasketaan kuuluvan 7-13 vuotiaat.
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Kuva 2. Oulun seurakuntayhtymän teemaleirit

Leiri-ja retkitoiminta on olennainen osa seurakuntien seurakuntalaisille järjestämää
toimintaa. Kaikki seurakunnan työmuodot – papit, musiikkityö, nuorisotyö, lapsityö,
diakonia ja lähetystyö – osallistuvat leiritoiminnan organisoimiseen seurakuntalaisille.
Tarveselvitystyöryhmä on jakanut leirit vakio- ja teemaleireihin leiritoiminnan jäsentämiseksi. Vakioleirit ovat säännöllisesti vuosittain järjestettäviä leirejä ja teemaleirit
tarpeeseen ja satunnaisesti järjestettäviä leirejä.
Työmuotojen leiritoiminnan selvittämiseksi järjestettiin seurakunnille kysely.
Seurakunnat vastasivat kyselyyn, jossa kysyttiin järjestettävät leirit, leirityyppit, työmuotojen osallistumista leireille ja leireille osallistuneiden määrä.
Kyselyn mukaan seurakunnat järjestävät vuoden aikana leirikeskuksissa noin 150 leiriä. Leirien kestoaika vaihtelee, esim. rippikoulut 5-7 päivää, varhaisnuoriso- ja perheleirit 3 päivää, retriitit 5 päivää ja diakonian leirit 3 päivää.
Rippikoululeirit on merkittävä osa seurakuntien leiritoiminnasta. Leireistä 45 on ollut
rippikoululeirejä. Vuonna 2016 rippikoululaisia oli 1506 nuorta, joista 88,6 % osallistui
leiririppikouluun, loput kävivät päivä- tai iltarippikoulua.
Seuraavissa taulukoissa on yhteenveto seurakunnittain työmuotojen järjestämistä leireistä ja osallistujamääristä vuoden aikana. Merkintä tt tarkoittaa työntekijää ja av
avustajaa.
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Taulukko 2. Haukiputaan seurakunnan järjestämät leirit vuosien 2015 - 2016 aikana.

3
5
9

3
1
5

Osallistujat
(tt + os a l l .+a v.)
4 + 45
7+40
3+33
3+25, 2-3 pv/v

1

50+1, 1 hl ö/ryhmä ytys , n.
2 vkoa vi e a i ka a , että
1
s a a ka i kki 7:t
pyörä ytettyä
3 50 os a l l .
3 50+5
2-3 25+6 i s os ta+3 tt
3 30+3, 2 x v.
3 1+10
4 2+35

1

2

3+20

2

3

1

3

4+50
2+8 + ka upungi ntt +
s rktt

Ryhmä ytyks et: 7-l k

8

Pa rtio
Koul utuks et: i s os - ja kerhonohja a ja
Va rkka l ei ri t
Nuorten l ei ri t
Nuorten a i kui s ten l ei ri t
El ä kel ä i s l ei ri t
Mi el enterveys kuntoutuja t yht.työs s ä mui den
s rk:i en ka ns s a
Mus i i kki l ei ri t

1
4
4
2

Eri tyi s nuori s otyö

Papit
Musiikki
Nuorisotyö
Lapsityö
Diakonia
Lähetys

Kesto pv

Leirin nimi
Perhel ei ri t
Retket, kevä tretket
Ri ppi l ei ri t
Pä i vä l ei ri t: mi el enterv.kunt., el ä kel ä i s et,
oma i s hoi taja t jne.

Leirit kpl/vuosi

x = os a l l i s tuu l ei ri l l e

Huomiot

x

x x x
x
x x x
x x

x

x

x
x
x
x x

x
x x
x
x

Ei ol e toteutunut vuos i i n
x

x x

x

x

x

2/vuos i

x

Taulukko 3. Kiimingin seurakunnan järjestämät leirit vuosien 2015 - 2016 aikana.

Kesto pv

Perheleirit

2

3

Va mma is ten leiriä : ei omia
Retket
Ripa ri
Ryhmä ytyks et
Leirikoulu/yökoulut

3
6
16
35

1
7
1
1

Koulutuks et: is os - ja kerhonohja a ja

7

3

Va rkka leirit
Nuorten leirit
Nuorten a ikuis ten leirit

5
2
1

3
3
3

Mielenterveys kuntoutuja t

2

1

Mus iikkileirit

2

2

Syrjä ytymis va a ra s s a oleva t nuoret

2

2

Pa rtio: ei yhdes s ä s rk:n ka ns s a leirejä ,
leirikes kuks es s a pa rtiolippu-
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Osallistujat
(tt + os a ll.+av.)
2+25, pa ri leiriä
vuodes s a
2+50, dia konia
35+5+7, n. 6 kpl/v.
2+28
1+39+5, n. 35 kpl/vuos i
kunna lla oma kolo,
joka kes ä llä
leirikä ytös s ä s rk:lla .
3+60+5 (a vus taja t +
yöva lvoja t), 7 vkl/v.
2+49+6, n. 3/v
2+20, 1-2/v.
2+20, 1/v.
10+2, yks ittä inen
retkipä ivä
1+40 la s ten, 1+25
kirkkokuoro,
tarvitta es s a is os ia
8, koulun ka ns s a n. 2/v

Papit
Musiikki
Nuorisotyö
Lapsityö
Diakonia
Lähetys

Leirin nimi

Leirit kpl/vuosi

x = os a llis tuu leirille

x

x x

x
x x x
x x x
x
x

x

x

x

x
x
x x x
x
x
x
x x x
x x x

x

Huomiot

10

Taulukko 4. Karjasillan seurakunnan järjestämät leirit vuosien 2015 - 2016 aikana.

2
2
8

2
1
1
1
1

Ri pa ri

9

Pä i vä l ei ri t: l a ps i kuorol ei ri Rokua
Pä i vä l ei ri t: l a ps i kuorol ei ri Lä ms ä njä rvi

1
1

Pä i vä l ei ri t: l a ps i työ

1

Ryhmä ytyks et: toi mi nna l l i nen kokoontumi nen
s yks yl l ä 7:nen l k:n a l oi tta vi l l e, Ma i kkul a n ja
Ka s tel l i n koul ui l l e, Lä ms ä njä rvi , s ei ts emä n kerta a
vuoden a i ka na
Koul utuks et: yöva l voja t 1-2, l ei rejä 5-6/v, pä ä s ä ä nt.
Is os l ei rejä
Koul utuks et: yöva l voja l ei ri t 2 krt/v yhtei s työs s ä
Tui ra -Oul ujoki
10-l ei ri
La s ten l ei ri t: kes ä l ei ri Monta ja
La s ten l ei ri t: a dventti l ei ri Hi eta s a a ri
La s ten l ei ri t: ta l vi l ei ri Rokua
La s ten l ei ri t: enkel i l ei ri Hi eta s a a ri
Kes ä pä i vä t: l a ps i työ

1
1
1
1
1

Va rkka l ei ri t

4

El ä kel ä i s l ei ri t

2

Mi el enterveys kuntoutuji en retki Rokua l l a , työpa ri
Tuomi ok. s rk:s ta
Mus i i kki l ei ri t: ki rkkokuorol ei ri
Mus i i kki l ei ri t: nuori s okuorol ei ri

1
1

2
2
2
1
27

Musiikki
Nuorisotyö
Lapsityö
Diakonia
Lähetys

Osallistujat
(tt + os a l l .+a v.)
35+20 a i k, 3 tt
5 + 15
20 +1
325
1+10+1
60
160x3
240
25
2+38
1+20, toi nen tt Tui ra s ta
4+60 yöva l voja t 1-2,
kes ä työnteki jä t+2-3
teol ogi ha rjoi ttel i ja ja
nuori s otyöha rj.
28+11
3+14
3+114, ka . 6 hl ö/krt, 19
krt, Lä ms ä njä rvi

Papit

Kesto pv

Leirin nimi
Perhel ei ri t
Retket: l a ps i kuororetki
Retket: ki rkkokuororetki
Retket: l a ps i työ
Lei ri : nuori s otyö
Retket: perhei den kes ä i l l a t Lä ms ä njä rvel l ä
Retket: kerhoka uden pä ä tös Ka rja s i l l a l l a
Retket: pyhä i npä i vä n ta pa htuma Lä ms ä njä rvel l ä
Retket: joul ujuhl a Lä ms ä njä rvel l ä
Retket: el ä kel ä i s ten Hi eta s a a ren l ei ri pä i vä
Retket: oma i s hoi ta ji en l ei ri pä i vä

Leirit kpl/vuosi

x = os a l l i s tuu l ei ri l l e

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

2+140

x

3+200

x

3+20

x

2+75
3+20+1
3+20+1
4+26+1
3+25+1
9+2034
x
2+26 20 l a s ta , 5 i s os ta , 1
yöva l voja , 3-4 krt/v.
2+2+34 el ä kel ä i s ten
ka ks i l ei ri ä Rokua l l a

x
x
x
x
x
x x x

2
2

18 v. tä yttä vi ä os a l l i s tuji a n. 10 henkeä

x
x

1+14
1
1

Huomiot
2 kert/v., Rokua , Suvel a , Juuma

x

1+20
1+30

x
x

vi i konl oppul ei ri
vi i konl oppul ei ri

Taulukko 5. Oulunsalon seurakunnan järjestämät leirit vuosien 2015 - 2016 aikana.

Ri pa ri

1
3-4

Ryhmä ytyks et
Lei ri koul u
Koul utuks et
10-l ei ri

3-4
1

Va rkka l ei ri t

2

Nuorten l ei ri t

1
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Osallistujat
(tt + os a l l .+a v.)
3 + 45
3 + n. 100
ri ppi koul ul a i s ta
vuos i tta i n
3+ 160 os a l l . (4 pv, ei
4
yötä)
2 + 50 os a l l i s tuja a (1-2
1-2
pv)
3 + 70 os a l l i s tuja a
5 1-2 ohj. + 30 l ei ri l ä i s tä
2-3 ohj. + 40
os a l l i s tuja a
2 ohj. + 20 os a l l i s tuja a

Papit
Musiikki
Nuorisotyö
Lapsityö
Diakonia
Lähetys

Kesto pv

Leirin nimi
Perhel ei ri t

Leirit kpl/vuosi

x = os a l l i s tuu l ei ri l l e

x x x
x

x
x
x

x

x
x
x x
x

x

Huomiot
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Taulukko 6. Oulujoen seurakunnan järjestämät leirit vuosien 2015 - 2016 aikana.

Ryhmä ytyks et l uoki tta i n, yht. 6 yötä Is oni emi

Papit
Musiikki
Nuorisotyö
Lapsityö
Diakonia
Lähetys

Osallistujat
(tt + os a l l .+a v.)

2

40 os a l l .

x

4

40 os a l l .

x

6

á 20-25 koul ul a i s ta yhtä
a i ka a n pa i ka l l a , yht.
125

x

3

50 l a s ta, ti-pe, 3 vrk 6. l k

x

2

50 l a s ta, ti-to, 2 vrk 5. l k

x

60/40 + 2-4

x

20+1

x

2

14+3

x

5

La ps i a a rv. 400,
hl ökuntaa n. 100, jos ta
x x x
i s os i a ja a vus taji a n. 70.

5

Lei ri koul u 2016 Hmä ki l ei ri koul u Juuma
Lei ri koul u Rokua
Koul utuks et i s os koul utus l ei ri t 3 x vuos i
/Juuma /Rokua
Koul utuks et yöva l voja /a voi mi en ovi en koul utus
/Juuma /Rokua
Retri i tit: Nuorten retri i tti Juuma s s a , vi i konl oppu

Kesto pv

Leirin nimi
Perhel ei ri t, toi nen yhtei s työs s ä Tmk + pi l kki l ei ri +
ka l a l ei ri
Retket di a koni a 2, va rha i s nuori s otyö 2
(va rh.nrs otyö ei l ei ri k:i i n)

Leirit kpl/vuosi

x = os a l l i s tuu l ei ri l l e

3

10-l ei ri : ens i v. yks i l ei ri

1

Va rkka l ei ri t: ei omi a , yhtei s työs s ä mui den ka ns s a ,
1 x vuos i

1

x

Nuorten l ei ri t 3 x vuos i

3

x

El ä kel ä i s l ei ri t: vetera a ni l ei ri yhtei s työs s ä
Mus i i kki l ei ri t: a i kui s ten kuorol ei ri , l a s ten
kuorol ei ri
Eri tyi s nuori s otyö: 2 x pi enryhmä l ei ri /retki

2

Os a l l i s tuja t 40

Huomiot

x

x

x

Os a l l i s tuja t 5

x

Taulukko 7. Tuiran seurakunnan järjestämät leirit vuosien 2015 - 2016 aikana.

Kesto pv

4

3

Ri ppi koul ul ei ri t

20

5-7 2/3 tt + 471 +1/3 + i s os et

El ä kel ä i s ten l ei ri pä i vä
Di a koni työ va pa a ehtoi s ten l ei ri
Di a koni työ retri i tti
Pä i vä l ei ri : di a koni a n

2
1
1
1

3
3
3
1

2 tt + 28
2 tt + 35
2 tt + 18
2 tt + 41

10-l ei ri

1

5

La ps i a a rv. 400,
hl ökuntaa n. 100, jos ta
i s os i a ja a vus taji a n. 70.

Pä i vä l ei ri t: l a s tenpä i vä t

1

25

6tt+550+2kes ä s etel i nuor
x
ta

1
1
1

3
3
3

10

1

1
4

3

Leirin nimi
Perhel ei ri t

Pä i vä l ei ri t: H:s a a res s a toi mi ntapä i vä t, s a tunn.
ka upungi n ka ns s a
La s ten l ei ri t: l a ps i kuorol ei ri
Kuorol ei ri t
Työttömi en l ei ri t
Ryhmä ytyks et: H:s a a res s a ja muua l l a 7
l uokka l a i s i l l e.
Lei ri koul u
Va rha i s nuorten l ei ri
Va rha i s nuorten l ei ri yhdes s ä mui den
s eura kuntien ka ns s a
Nuorten l ei ri
Koul utuks et: i s os koul utus l ei ri
Koul utus / l ei ri : yöva l voji en ja yöka hvi l a ohja a ja t

RVESELVITYS

Osallistujat
(tt + os a l l .+a v.)
3/4 + 40 + 2 i s os ta

1tt + 20
1tt + 20
2tt + 30
1tt + 25 + 1
opett.+tuki opp.
1tt + 28 + 1opetta ja
2tt + 20-30 + 4-6 a vus t.

1

1tt + 10-20 + 3 a vus taja a

2
2
1

2tt + 20-40
3tt + 60
1tt + 10-20

Papit
Musiikki
Nuorisotyö
Lapsityö
Diakonia
Lähetys

Leirit kpl/vuosi

x = os a l l i s tuu l ei ri l l e

x

x x x

Huomiot
2 x vuos i

x x x
x
x
x
x
x

x

x x

15-55 l a s ta/pv

x

s a tunna i s i a , ei joka vuos i

x
x
x

x
x

x

x
x

yhdes s ä mui den s rk:i en ka ns s a

x
x
x

x
x

2/vuos i Rokua ja Juuma
yhdes s ä mui den s eura kuntien ka ns s a
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Taulukko 8. Tuomiokirkkoseurakunnan järjestämät leirit vuosien 2015 - 2016 aikana.

Kesto pv

Perhel ei ri : La s tens uojel un ka ns s a yhtei s l ei ri

1

3

Perhel ei ri : Oma n s rk:n l ei ri

1

3

Perhel ei ri : yhtei s l ei ri toi s en s rk:n ka ns s a

1

4

Perhel ei ri : yhtei s l ei ri toi s en s rk:n ka ns s a

1

5

Retket: Perhetyön retki
Retket: Mi el enterveys kuntoutuji en retki , yhd.
toi s en s rk:n ka ns s a
Retket: Lä hetyks en retki
Retket: Nuorten a i kui s ten s yys retki

1
1

Musiikki
Nuorisotyö
Lapsityö
Diakonia
Lähetys

Leirin nimi

Leirit kpl/vuosi

x = os a l l i s tuu l ei ri l l e

x

x x Va s a mol l e

1

2 tt + 23 + 1 a vus ta ja

x

x x Is oni emi /Rokua

1
1

1
1

x
x

x x Rokua /Suvel a
x x Rokua

1 ta i 2

7

Pä i vä l ei ri t: l a s tens uojel un l ei ri pä i vä
Pä i vä l ei ri t: Pa ja nuorten l ei ri pä i vä
Pä i vä l ei ri t: el ä kel ä i s ten l ei ri pä i vä
Pä i vä l ei ri t: l i i kunta va mma i s ten l ei ri pä i vä yhd.
toi s en s rk:n ka ns s a
Pä i vä l ei ri t: työttömi en l ei ri pä i vä
Pä i vä l ei ri t: koul un kevä tl ei ri pä i vä t
Ryhmä ytyks et: 7 l k:i n ryhmä ytyks et 16
l uokka a /vuos i
Lei ri koul u
Koul utuks et: i s os l ei ri t
Koul utuks et: kerho-ohja a ji en perus kurs s i
yhtei nen
Koul utuks et: Yöva l voja /Ava ri ohj.lei ri yht.työs s ä
toi s ten s rk:i en ka ns s a
Retri i ti t
10-l ei ri , yl . 1 l ei ri /v., di a k.va s tuu ki ertä vä nä
s eura kunni s s a , ei joka v.

1
1
1

1
1
1

2 tt + 23 + 1 a vus ta ja
2 tt + 23 + 1 a vus ta ja
4tt+40+i s os i a 5-10/l ei ri ,
yököt 1-2/l ei ri -1/vuos i ,
jos s tereo ta i 2 eri l l i s tä
l ei ri ä
2tt+27+1 l ei ri a vus ta ja
2tt+27+1 l ei ri a vus ta ja
2tt+36+1 l ei ri a vus ta ja

1

1

1
2

1
1

7

7

1
2

2
3

1 tt + 30
2 tt + 35

x

x
x

eri t.nuori s otyöntek. muka na toi s ena
työnteki jä nä
2 yökoul ua /vuos i
2 x vuos i

1

3

2 tt + 35

x

x

1 x vuos i

1

3

2 tt + 35

x

x

1

3

2 tt + 8

x

x

x

1

5

1tt/s rk+15+3-5

x

x

Va rkka l ei ri t: hi i htol oma l ei ri toi s en s rk:n ka ns s a

1

3

1

3

2

3

Ri pa ri

Va rkka l ei ri t: a dventti /kes ä l ei ri toi s en s rk:n
ka ns s a
Nuorten a i kui s ten l ei ri t: yhdes s ä kerho-ohj. Ja
i s os ten l ei ri n ka ns s a
El ä kel ä i s l ei ri t

1

3

Mus i i kki l ei ri t: kuorol ei ri t, epä s ä ä nn.n.1 l ei ri /5 v
Työttömi en l ei ri t

0 ta i 1
1

2
3

Syrjä ytymi s va a ra s s a ol eva t nuoret: ei omi a l ei rejä

-

1
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Papit

1

Osallistujat
(tt + os a l l .+a v.)
2 tt + 39 + 4
l ei ri a vus ta ja a
2 tt + 39 + 4
l ei ri a vus ta ja a
2 tt + 39 + 4
l ei ri a vus ta ja a
2 tt + 39 + 4
l ei ri a vus ta ja a
2 tt + 23 + 1 a vus ta ja

x x x
x x x

s yys -/hi i htol oma l l a

x x x

hi i htol oma /pä ä s i ä i nen

x

x x

x
x
x

x x
x x
x x

x
x
x

2tt+27+1 l ei ri a vus ta ja

x

x x

x

2tt+27+1 l ei ri a vus ta ja
2tt+27+1 l ei ri a vus ta ja

x
x

x x
x x

x
x

x

1 tt + 33 + 3
l ei ri a vus ta ja a
1 tt + 33 + 3
l ei ri a vus ta ja a

Hi eta s a a ri
Hi eta s a a ri

ma x. 2 x vuos i

x
x

1 tt + 15
2-3 tt +32 +1
l ei ri a vus ta ja
1 tt + 35
2 tt + 22

Huomiot

x x x

x
x

x

x

x
x

x
va i n pä i vä l ei rejä , ma x. 1/vuos i
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Taulukko 9. Seurakuntatyön erityspalveluiden järjestämät leirit vuosien 2015 - 2016 aikana.

Osallistujat
(tt + os a l l .+a v.)

1

3

2+30+5

1
1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
1
2
4
3
1

3
4
3
3
1
2
0,5
3

3
4
5
2

2+30+10
2+25+1
2+30+2
2+40
1-2+20+1
1+45+5
1+25
2+30+1
2+30+5
2+30
3+37
2+8
1+70
2+30
2+40
1+30

3

2

2+20

x

x

2
3
1
4
2
1
2
40
1

4
2
2

2+15
2+21
1-2+70+3
1+50
7 3+8
1 2+20
5 3+12
0,5 1+23
1 2+30-35

x
x
x

x
x
x

2
6

Papit
Musiikki
Nuorisotyö
Lapsityö
Diakonia
Lähetys

Kesto pv

Leirin nimi
Perhel ei ri t: Sa i ra a l a s i el unhoi to: l a ps ens a
menettä nei den perhel ei ri
Va mma i s ten l ei ri t: nä köva mma i s ten l ei ri t
Va mma i s ten l ei ri t: kuurojen l ei ri t
Va mma i s ten l ei ri t: kuul ova mma i s ten l ei ri t
Va mma i s ten l ei ri t: kehi tys va mma i s ten l ei ri t
Va mma i s ten l ei ri t: kuurojen kes ä i l l a t
Retket: Nä köva mma i s et
Nä köv. pi enten l a s ten perhei l l e joul ujuhl a
Retket: Kuul ova mma i s et
Lei ri pä i vä : Nä köva mma i s et
Retket: Pä i hdetyö
Ri pa ri : Kehi tys va mma i s ten ri ppi l ei ri
Ri pa ri : Eri tyi s nuori s otyön pi enryhmä ri ppi koul u
Pä i vä l ei ri t: ka ns a i nvä l i s en työn l ei ri koul ut
Ryhmä ytyks et: eri tyi s nuori s otyö
A-l ei ri t: pä i hdel ei ri t
A-l ei ri t: pä i hdetyön kokopä i vä n retket
Koul utuks et: oppi l a i tos työn koul utuks et,
tutorryhmä t
Retri i ti t: s a i ra a l a s i el unhoi to
Retri i ti t: oppi l a i tos työ
Retri i ti t: ka ns a i nvä l i nen työn retri i tti
Mus i i kki l ei ri t: s oi ttokunna n l ei ri t
Eri tyi s nuori s otyö: pi enryhmä ri ppi koul u
Eri tyi s nuori s otyö: joul ujuhl a t
Eri tyi s nuori s otyö: va nhempi en ryhmä t
Oppi l a i tos työ: ryhmä ytyks et
Eri tyi s nuori s otyö: yks i nhuol ta ji en retki pä i vä t

Leirit kpl/vuosi

x = os a l l i s tuu l ei ri l l e

x
x
x
x
x
x

x x
x x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Huomiot

x
x
x
x
x
x

x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x

Seurakuntien lisäksi partio järjestää maasto- ja johtajaleirejä, sudenpentu-seikkailijaleirejä, partioripareita ja muita partioleirejä leirikeskuksissa.
Seurakunnan ja partion lisäksi leirikeskuksissa on myös muita ulkopuolisten järjestämiä leirejä.
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3.3 OULUN SEURAKUNTIEN LEIRIKESKUSTEN SIJAINNIT
Oulun evankelis-luterilaisella seurakuntayhtymällä on yhdeksän leirikeskusta, joiden
sijainti on esitetty alla olevassa kartassa.

Kuva 3. Leirikeskusten sijainnit.

Kartalle on merkitty leirikeskukset aakkosjärjestyksessä:
1
Hietasaaren leirikeskus
2
Isoniemen leirikeskus
3
Juuman leirikeskus
4
Lämsänjärven leirikeskus
5
Rokuan leirikeskus
6
Siiranjärven leirikeskus
7
Suvelan leirikeskus
8
Umpimähkän leirikeskus
9
Vasamon leirikeskus
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3.4

OULUN SEURAKUNTIEN LEIRIKESKUKSET

3.4.1 Hietasaaren leirikeskus

Kuva 4. Hietasaaren leirikeskus

Sijainti
Hietasaaren leirikeskuksen osoite on Hietasaarentie 19, 90510 Oulu.
Hietasaaren leirikeskuksen tontin kaavamerkintä on RV-1, joka on selitetty huvilarakennusten alueena yleiseen ja yhteisöjen käyttöön. Ympäristöministeriön asemakaavamerkintöjen mukaan RV-1 on asuntovaunualue. Korttelin rakennusoikeus on 900+
230 k-m² ja kerroskorkeus on 1 ¾ kerrosta. Vuokratontin, 564-55-10-1, vuokra-aika
nykyisen sopimuksen mukaan päättyy 31.12.2040. Tontin pinta-ala on noin 2,2 hehtaaria. Tontin omistaa Oulun kaupunki.

Kuva 5. Hietasaaren leirikeskus Hietasaaren kaupunginosassa tontti 10.
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Etäisyys Oulusta ja liikenneyhteydet
Hietasaaren leirikeskukseen Oulun keskustasta on matkaa 4 kilometriä ja pyöräteitä
pitkin 2,2 kilometriä.
Bussi numero 15 kulkee Hietasaareen Pitkänmöljäntielle, josta on muutaman minuutin kävelymatka leirikeskukseen.
Lähipalvelut ja ympäristö
Kaupalliset palvelut ovat Oulun keskustassa.
Hietasaaressa on seuraavia aktiviteetteja: Vauhtipuisto, Hietasaaren Ponipiha, Nallikarin uimaranta, kylpylä-hotelli Eden ja leirintäalueen palvelut sekä alkukesästä
Suomen tivoli. Tuiran terveysasema on kahden kilometrin päässä, jonne ajaa 5 minuutissa.
Rakennukset
Hietasaaren leirikeskuksen pihapiirissä on:
-

huvilarakennus 280 brm², 1900 (historiatietojen mukaan vanhempi)
päärakennus 348 brm², 1965
ruokalarakennus 141 brm², 1968
koulutusrakennus 183 brm², 1977
varastorakennus 85 brm², 1970

Rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala on 1037 brm² ja tilavuus 3222 m³.
Huvilarakennus on merkitty kaavamerkinnällä sr-2. Sr-2 tarkoittaa suojeltavaa rakennusta tai sen osaa, jota ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennuksessa tehtävät korjaus- ja muutostyöt sekä lisä- ja uudisrakentaminen on suoritettava siten, että
rakennuksen rakennustaiteellinen, kulttuurihistoriallinen tai kaupunkikuvallinen arvo
säilyy. Mikäli rakennuksessa tai sen lähiympäristössä on aikaisemmin suoritettu tämän pyrkimyksen vastaisia toimenpiteitä, on ne rakennuksen korjaus- ja muutostöiden yhteydessä korjattava entistäen tai muulla rakennukseen tai lähiympäristöön sopivalla tavalla.
Historiaa Åströmin huvilasta
”Musiikkia harrastettiin myös Robert Åströmin Parasniemen huvilalla Mustasalmessa.
Huvilaan oli rakennettu kaarevapäätyinen lisäosa intiimejä musiikkitilaisuuksia varten.
Laulajatar Aino Ackten äiti Emmy Ackte vietti kesiään huvilalla ja antoi pieniä konsertteja valikoidulle yleisölle”/3/.
Karl Robert Åström (1839 - 1897) rakennutti huvilan Parasniemelle mustan Salmen
rannalle. Rakennusaika ei ole tiedossa. Karl Robert Åströmin poika Hemming Emmanuel Åström (1876 - 1937) otti huvilan kesäkodikseen palattuaan Pietarista vuon-
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na 1912. Hemming H. Åströmin kuolinpesä myi huvilan Oulun NMKY:lle lokakuussa
1938. Tuomiokirkkoseurakunnan omistukseen Åströmin huvila siirtyi vuonna 1956
/4/ ja Oulun seurakuntayhtymän omistukseen vuonna 1966.

Kuva 6. Hietasaaren leirikeskuksen rakennukset ilmakuvana

Toiminnan tilat
Koulutustilat ovat 40 hengelle ja ryhmätyötilat 8-10 hengelle. Majoitusrakennuksessa
on 46 vuodepaikkaa.
Taulukko 10. Hietasaaren leirikeskuksen toiminnan tilat
Kokoontuminen, opetus
Majoitus
Sosiaalitilat, saunat
Liikennetilat
Ruokasali
Keittiö
Toimistot
Tekniikka
Varastot
Yhteensä
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Huonepinta-ala
190
hum²
232
hum²
91
hum²
175
hum²
60
hum²
36
hum²
40
hum²
12
hum²
81
hum²
917
hum²
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3.4.2 Isoniemen leirikeskus

Kuva 7. Isoniemen leirikeskus

Sijainti
Isoniemen leirikeskuksen osoite on Isoniementie 510, 90830 Haukipudas.
Isoniemen leirikeskus on merenrantatontilla 564-876-4-1, jonka kaavamerkintä on YK
eli Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten tontti. Vuokratun tontin rakennusoikeus on 1300 k-m². Tontin pinta-ala on noin 3,5 hehtaaria. Alueella on rantakaava. Tontin omistaa Haukiputaan jakokunta.
Lähellä tontin rajaa, itäpäädyssä Isoniementien varrella, on jatulintarha, joka on muinaismuistolain nojalla suojeltu alue, SM-merkintä. Tontin pohjoispuolella on yleinen
retkeily- ja uimaranta-alue /5/.

Kuva 8. Isoniemen leirikeskus Kellon kylässä kiinteistöllä 564-876-4-1.

RVESELVITYS

19

Etäisyys Oulusta ja liikenneyhteydet
Isoniemen leirikeskukseen Oulun keskustasta on matkaa autoillen 25 km ja Haukiputaan kirkolta 8 km.
Julkisia liikenneyhteyksiä leirikeskukseen ei ole.
Lähipalvelut ja ympäristö
Kaupalliset palvelut ovat Haukiputaan keskustassa.
Virpiniemessä on 19-reikäinen golfrata ja monipuolisia liikunta- ja majoituspalveluja
tarjoava Virpiniemen liikuntaopisto. Viereisellä yleisellä virkistysalueella on uimaranta. Haukiputaan terveyskeskukseen on matkaa 7,5 kilometriä, jonka ajamiseen aikaa
kuluu 15 minuuttia.
Isoniemen molemmin puolin on luonnontilaiset hiekkarannat, jotka on luonnonsuojelulain 29§:n mukaan suojeltu. Suojeltuja ranta-alueita voidaan käyttää uimarantana ja
tavanomaiseen virkistyskäyttöön.

Kuva 9. Isoniemen suojellut hiekkarannat.

Rakennukset
Isoniemen leirikeskuksen pihapiirissä on:
-

päärakennus 793 brm², 1970, laajennus 1999
saunarakennus 79 brm², 1974
kotarakennus 16 brm², 2008

Rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala on 888 brm² ja tilavuus 2733 m³.
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Kuva 10. Isoniemen leirikeskus ilmakuvana

Toiminnan tilat
Koulutustilat ovat 50 hengelle ja ruokasaliin mahtuu 60 ruokailijaa. Päärakennuksessa on 56 vuodepaikkaa.
Taulukko 11. Isoniemen leirikeskuksen toiminnan tilat
Kokoontuminen, opetus
Majoitus
Sosiaalitilat, saunat
Liikennetilat
Ruokasali
Keittiö
Toimistot
Tekniikka
Varastot
Yhteensä
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Huonepinta-ala
141
hum²
190
hum²
59
hum²
217
hum²
100
hum²
32
hum²
12
hum²
5
hum²
17
hum²
773
hum²
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3.4.3 Juuman leirikeskus

Kuva 11. Juuman leirikeskuksen päärakennus

Sijainti
Juuman leirikeskuksen osoite on Juumantie 126, 93850 Kuusamo.
Juuman leirikeskus sijaitsee Ala-Juumajärven rannalla niemen kärjessä kiinteistössä
Juuman koulu, jonka tunnus on 305-422-117-0. Seurakuntayhtymä omistaa kiinteistön. Tontin pinta-ala on 1,7 hehtaaria.

Kuva 12. Juuman leirikeskuksen kiinteistö 305-422-117-0.
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Etäisyys Oulusta ja liikenneyhteydet
Juuman leirikeskukseen on Oulun keskustasta matkaa 262 kilometriä. Autolla matkaan kuluu noin 3,5 tuntia.
Linja-auto Kuusamon linja-autoasemalta Juumaan lähtee klo 7:15 ja on Juumassa
klo 8:10, josta on 0,6 km kävely leirikeskukseen. Oulusta linja-autolla matkustava joutuu yöpymään Kuusamossa jatkaakseen aamulla matkaa leirikeskukseen.
Lähipalvelut ja ympäristö
Lähimmät elintarvikekaupat löytyvät Käylästä 13 km etäisyydeltä ja Rukalta 20 km
etäisyydeltä. Kuusamon terveyskeskukseen matkaa on 46 kilometriä, jonka ajamiseen kuluu aikaa 40 minuuttia.
Leirikeskuksen läheisyydessä on Oulangan kansallispuiston Pienen Karhunkierroksen alkupiste. Juumassa toimii ohjelmapalveluyrityksiä, jotka järjestävät monipuolisia
aktiviteetteja luonnossa liikkujille.
Rakennukset
Juuman leirikeskus koostuu
-

päärakennus 800 brm², 1952
majoitusrakennus 290 brm², 1997

Rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala 1090 brm² ja tilavuus 3480 m³.
Päärakennus on entinen kansakoulu. Päärakennuksen majoitusosa ja saunaosasto
on rakennettu uudelleen vuoden 2003 tulipalon jälkeen.

Kuva 13. Juuman leirikeskus ilmakuvana
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Toiminnantilat
Koulutustilat ovat 60 hengelle ja ruokasaliin mahtuu 66 ruokailijaa. Päärakennuksessa ja majoitusrakennuksessa on yhteensä 65 vuodepaikkaa.
Taulukko 12. Juuman leirikeskuksen toiminnan tilat
Kokoontuminen, opetus
Majoitus
Sosiaalitilat, saunat
Liikennetilat
Ruokasali
Keittiö
Toimistot
Tekniikka
Varastot
Yhteensä

Huonepinta-ala
180
hum²
234
hum²
116
hum²
171
hum²
98
hum²
38
hum²
21
hum²
42
hum²
30
hum²
930
hum²

3.4.4 Lämsänjärven leirikeskus

Kuva 14. Lämsänjärven leirikeskus

Sijainti
Lämsänjärven leirikeskuksen osoite on Hiihtomajantie 2, 90230 Oulu.
Lämsänjärven leirikeskus on suositun pienen Lämsänjärven etelärannalla. Lämsänjärven leirikeskuksen tontin asemakaavamerkintä on YV eli yleinen virkistysalue.
Tontin rakennusoikeus on 500 k-m². Seurakuntayhtymä omistaa tontin, jonka pintaala on 4 842 m².
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Kuva 15. Lämsänjärven leirikeskus Oulunsuun kaupunginosassa korttelissa 208 tontilla 1.

Etäisyys Oulusta ja liikenneyhteydet
Lämsänjärven leirikeskukseen on Oulun keskustasta matkaa 5,5 kilometriä.
Linja-autoja kulkee 15 minuutin välein Kajaanintietä Knuutilan pysäkille, josta kävellään noin 15 minuutin loppumatka leirikeskukseen. Leirikeskukseen pääsee myös
joutuisasti hyviä pyöräteitä pitkin.
Lähipalvelut ja ympäristö
Lähin elintarvikekauppa on 2 kilometrin etäisyydellä Kontinkankaalla Aapistiellä.
Leirikeskus on Oulunsuun kaupunginosassa Lämsänjärven alueella pientalovaltaisen
asutuksen ympäröimä. Leirikeskuksesta on 4 kilometrin matka Kontinkankaan hyvinvointikeskukseen ja matka-aika on 10 minuuttia.
Rakennukset
Lämsänjärven leirikeskus on rakennettu vuonna 1936. Vuonna 1987 rakennukseen
on tehty laajennuksena saunaosasto kerho- ja sosiaalitiloineen. Uudisosan toisessa
kerroksessa on 3h+k+wc+et -huoneisto.
Rakennuksen pinta-ala on 428 brm² ja tilavuus 1350 m³.
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Kuva 16. Lämsänjärven leirikeskus ilmakuva

Toiminnan tilat
Koulutustilat ovat 40 hengelle ja ryhmätyötilat 6-10 hengelle. Majoitustiloja ei ole.
Taulukko 13. Lämsänjärven leirikeskuksen toiminnan tilat

Kokoontuminen, opetus
Majoitus
Sosiaalitilat, saunat
Liikennetilat
Ruokasali
Keittiö
Toimistot
Tekniikka
Huoneisto (3h+k)
Varastot
Yhteensä
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Huonepintaala
140
hum²
hum²
34
hum²
55
hum²
hum²
19
hum²
19
hum²
13
hum²
60
hum²
71
hum²
410
hum²
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3.4.5 Rokuan leirikeskus

Kuva 17. Rokuan leirikeskus majoitus- ja ruokalarakennus

Rokuan leirikeskus sijaitsee Muhoksen Pyhäsivun kylässä Rokuan alueella Saarisen
järven rannalla, osoitteessa Salmisentie 32, 91670 Rokua.
Seurakuntayhtymä omistaa 47,97 hehtaarin maa-alueen, josta 8,7 hehtaaria on
luonnonsuojelualuetta. Kiinteistön tunnus on 494-404-6-17. Kiinteistöön kuuluu myös
järvessä oleva saari. Kiinteistö on osa Rokuan Natura-aluetta.

Kuva 18. Rokuan leirikeskuksen kiinteistö 494-404-6-17.
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Etäisyys Oulusta ja liikenneyhteydet
Rokuan leirikeskukseen on Oulun keskustasta matkaa 80 kilometriä. Autolla matkaan
kuluu noin 1 tunti.
Päivittäinen linja-autoyhteys on Oulun ja Kajaanin välillä. Ahmaksen tiehaaran pysäkiltä on noin 20 kilometrin matka Rokuan leirikeskukseen.
Lähipalvelut ja ympäristö
Lähin elintarvikekauppa Kyläkauppa Satumaa on 10 kilometrin etäisyydellä Kylmälänkyläntiellä. Leirikeskuksesta Utajärven terveysasemalle on matkaa 23 kilometriä ja
ajoaika on 20 minuuttia.
Leirikeskuksen alue on osa Rokuan kansallispuistoa. Kansallispuistossa on patikointireittejä, joista yksi kulkee aivan leirikeskuksen läheltä. Rokuan geoparkin matkakeskus Supasta löytyy tietoa Rokuan luonnosta ja yrityksistä, jotka järjestävät toimintaa
ja palveluita alueen matkailijoille.
Rakennukset
Rokuan leirikeskuksen rakennukset ovat:
-

ruokailu- ja majoitusrakennus 1666 brm², 1988, peruskorjaus 2014
wc-rakennus 50 brm², 2003
saunarakennus 214 brm², 2014
koulutusrakennus 826 brm², 2014

Rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala on 2 756 brm² ja tilavuus 7 517 m³.

Kuva 19. Rokuan leirikeskus ilmakuvana
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Toiminnantilat
Sakraalitila ja opetus/kokoontumistilat ovat kumpikin 100 henkilölle ja 8-10 henkilön
ryhmätyötiloja on kolme. Leirikeskuksessa on 78 vuodepaikkaa.
Taulukko 14. Rokuan leirikeskuksen toiminnan tilat

Kokoontuminen, opetus
Majoitus
Sosiaalitilat, saunat
Liikennetilat
Ruokasali
Keittiö
Toimistot
Tekniikka
Varastot
Yhteensä

Huonepinta-ala
464
hum²
561
hum²
231
hum²
686
hum²
118
hum²
114
hum²
56
hum²
452
hum²
65
hum²
2746
hum²

3.4.6 Siiranjärven leirikeskus

Kuva 20. Siiranjärven leirikeskuksen päärakennus

Sijainti
Siiranjärven leirikeskuksen osoite on Vaarakyläntie 208, 93400 Taivalkoski.
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Leirikeskus sijaitsee Siiranjärven rannalla Pyhitysvaaran aarnialueen läheisyydessä.
Maa-alueen vuokrasopimus on 31.12.2016 saakka. Maa-alueen pinta-ala on noin 1,5
hehtaaria, jonka omistaa valtio.
Etäisyys Oulusta ja liikenneyhteydet
Siiranjärven leirikeskukseen on Oulun keskustasta matkaa 183 kilometriä. Autolla
matkaan kuluu noin 2 tuntia ja 45 minuuttia. Yli-Iin kirkolta leirikeskukseen on matkaa
168 km.
Taivalkoskelle on linja-autoyhteys ja matka-aika on 2 tuntia 20 minuuttia. Taivalkoskelta leirikeskukseen ei ole julkisia liikenneyhteyksiä.
Lähipalvelut ja ympäristö
Lähin elintarvikekauppa on 28 kilometrin päässä Taivalkoskella. Leirikeskuksesta on
30 kilometrin matka Taivalkosken terveysasemalle ja matka-aika on 35 minuuttia.
Leirikeskuksen läheisyydessä on useita luonto- ja retkeilyalueita kuten Pyhitysvaara,
Kylmäluoman retkeily- ja aarnialue, Soiperoisen luonnonsuojelualue ja Taivalvaara.
Rakennukset
Siiranjärven leirikeskuksen pihapiirissä on
-

päärakennus 110 brm², 1950
saunarakennus 36 brm², 1950
talous-ja käymälärakennus 45 brm², 1984
majoitusrakennus 117 brm², 1988
agregaattirakennus 112 brm², 1997

Rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala 296 brm² ja tilavuus 1284 m³.
Siiranjärven leirikeskuksen päärakennus on entinen savottakämppä.

Kuva 21. Siiranjärven leirikeskus rakennukset
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Toiminnan tilat
Päärakennuksessa ja majoitusrakennuksessa on yhteensä 44 vuodepaikkaa. Päärakennukseen mahtuu 44 ruokailijaa.
Taulukko 15. Siiranjärven leirikeskuksen toiminnan tilat
Kokoontuminen, opetus
Majoitus
Sosiaalitilat, saunat
Liikennetilat
Ruokasali
Keittiö
Toimistot
Tekniikka
Varastot
Yhteensä

Huonepinta-ala
30
hum²
117
hum²
46
hum²
20
hum²
hum²
17
hum²
0
hum²
28
hum²
31
hum²
289
hum²

3.4.7 Suvelan leirikeskus

Kuva 22. Suvelan päärakennus

Sijainti
Suvelan leirikeskuksen osoite on Pasontie 40, 90900 Kiiminki.
Suvelan leirikeskus sijaitsee Kiiminkijoen rannalla Kiimingin kaupunginosan asemakaava-alueen itäreunalla. Leirikeskuksen länsipuolella on peltoalue, joka kaavassa
on merkitty virkistysalueeksi. Leirikeskuksen itäpuolella jokivarsi on tiiviisti rakennettua, kaavoittamatonta pientaloaluetta.
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Leirikeskus kuuluu kiinteistöön, jonka tunnus on 564-409-15-32. Seurakuntayhtymä
omistamaa kiinteistön. Suvelan tontin pinta-ala on noin 1 hehtaari.

Kuva 23: Kartan oikeassa reunassa Suvelan leirikeskuksen kiinteistö 564-409-15-32.

Etäisyys Oulusta ja liikenneyhteydet
Suvelan leirikeskukseen Oulun keskustasta on matkaa 23 km ja Kiimingin kirkolta 3
km. Oulun keskustasta kulkee Oulun joukkoliikenteen bussi Kiimingin yläasteelle, josta on 1,4 km matka leirikeskukseen. Kiimingin keskustasta on kahden kilometrin matka Kuusamon tien alikulun ja Jaarantietä pitkin leirikeskukseen.
Lähipalvelut ja ympäristö
Kaupalliset palvelut ovat Kiimingin keskustassa. Leirikeskuksesta matkaa Kiimingin
terveysasemalle on 2 kilometriä ja matka-aika on 5 minuuttia.
Suvelan leirikeskus on Kiiminkijoen rannalla. Leirikeskuksen jokitörmältä on uintimahdollisuus.
Kiiminkijoen Koitelin koskialue sijaitsee noin 3 kilometriä Suvelan leirikeskuksesta
Kiiminkijoen yläjuoksulle päin. Koitelissa on tarjolla monipuolista ohjelmapalvelua
koskiuinnista geologisiin ja historiallisiin retkiin.
Rakennukset
Suvelan leirikeskuksessa on :
-

päärakennus 1106 brm², 2009
saunarakennus 238 brm², 2009
talousrakennus 45 brm², 2009
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Rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala 1170 brm² ja tilavuus 5486 m³.

Kuva 24. Suvelan leirikeskus ilmakuvana

Toiminnan tilat
Koulutustilat ovat 50 hengelle ja ruokasaliin mahtuu 52 ruokailijaa. Päärakennuksessa ja saunarakennuksessa on yhteensä 50 vuodepaikkaa.
Taulukko 16. Suvelan leirikeskuksen toiminnan tilat
Kokoontuminen, opetus
Majoitus
Sosiaalitilat, saunat
Liikennetilat
Ruokasali
Keittiö
Toimistot
Tekniikka
Varastot
Yhteensä
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Huonepinta-ala
163
hum²
184
hum²
116
hum²
274
hum²
76
hum²
51
hum²
3
hum²
57
hum²
109
hum²
1033
hum²
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3.4.8 Umpimähkän leirikeskus

Kuva 25. Umpimähkän leirikeskuksen päärakennus

Sijainti
Umpimähkän leirikeskuksen osoite on Umpimähkä 38, 90470 Varjakka, Oulunsalo.
Umpimähkän leirikeskus sijaitsee meren rannalla Oulunsalon kaupunginosassa. Leirikeskus on Mäntyranta 1- kiinteistöllä, jonka tunnus on 564-430-1-316. Seurakuntayhtymän omistaman kiinteistön pinta-ala on noin 1 hehtaari.

Kuva 26. Umpimähkän leirikeskuksen kiinteistö 564-430-1-316 .
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Etäisyys Oulusta ja liikenneyhteydet
Umpimähkän leirikeskukseen Oulun keskustasta on matkaa 25 km ja Oulunsalon kirkolta 14 km. Oulun keskustasta kulkee Oulun joukkoliikenteen bussi nro 8 Lentäjäntien E pysäkille, josta siirrytään pysäkille Lentäjäntie P bussiin nro 58, jolla pääsee
Salonpään kylälle. Leirikeskukseen on 1,5 km matka, jonka kävelee noin 20 minuutissa. Oulunsalon keskustasta kuljetaan bussilla nro 58 Salonpäähän, josta on kävely
Umpimähkään. Matka-aika on noin 45 minuuttia.
Lähipalvelut ja ympäristö
Kaupalliset palvelut ovat Oulunsalon keskustassa. Leirikeskuksesta on matkaa Oulunsalon terveysasemalle 15 kilometriä ja matka-aika on 20 minuuttia.
Umpimähkän leirikeskus on meren rannalla. Ranta on koko leveydeltään hienohiekkainen.
Aikionlahden luonnonsuojelualue luontopolkuineen ja Varjakan pienvenesatama ovat
8 kilometrin päässä leirikeskuksesta. Varjakan saaressa on vanha kulttuurihistoriallisesti merkittävä saha-alue rakennuksineen.
Leirikeskuksen ranta kuuluu sekä Natura- ja yksityiseen suojelualueeseen alla olevan
kuvan mukaisesti. Alue kuuluu myös Salonselän pohjavesialueeseen.

Kuva 27. Leirikeskuksen kohdalla olevat Natura- ja yksityisen suojelualueen rajat
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Rakennukset
Umpimähkän leirikeskuksen pihapiirissä on :
-

huvilarakennus 1 20 brm², 1955
huvilarakennus 2 20 brm², 1958
huvilarakennus 3 24 brm², 1958
saunarakennus 87 brm², 1987
päärakennus 246 brm², 1993
varastorakennus 40 brm², 2003
kota 13 brm², 1995
laavu 10 brm², 1995

Rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala 460 brm² ja tilavuus 1600 m³.

Kuva 28. Umpimähkän leirikeskus ilmakuvana

Toiminnan tilat
Koulutus- ja ruokailutilana toimiva tupa on 40 hengelle. Pää-, majoitus- ja saunarakennuksessa on yhteensä 38 vuodepaikkaa.
Taulukko 17. Umpimähkän leirikeskuksen toiminnan tilat
Kokoontuminen, opetus
Majoitus
Sosiaalitilat, saunat
Liikennetilat
Ruokasali
Keittiö
Toimistot
Tekniikka
Varastot
Yhteensä
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Huonepinta-ala
89
hum²
80
hum²
45
hum²
55
hum²
0
hum²
32
hum²
0
hum²
1
hum²
8
hum²
310
hum²

36

3.4.9 Vasamon leirikeskus

Kuva 29. Vasamon leirikeskuksen koulutus- ja ruokailurakennus

Sijainti
Vasamon leirikeskuksen osoite on Vasamontie 55, 91300 Ylikiiminki.
Vasamon leirikeskus sijaitsee Vasamon järven rannalla Ylikiimingin kaupunginosassa. Leirikeskus on kiinteistössä, jonka tunnus on 564-45-34-34 ja kiinteistön nimi on
Vasamo. Seurakuntayhtymän omistaman kiinteistön pinta-ala on 2,17 hehtaaria.

Kuva 30. Vasamon leirikeskuksen kiinteistö 564-45-39-34.
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Etäisyys Oulun keskustasta ja liikenneyhteydet
Vasamon leirikeskukseen Oulun keskustasta on matkaa 40 km ja Ylikiimingin kirkolta
17 km. Oulun keskustasta linja-autolla pääsee Kuusamon tietä Arkalaan, josta Joloksentietä leirikeskukseen Vasamontielle on 6 km matka. Julkista liikennettä ei ole lähelle leirikeskusta.
Lähipalvelut ja ympäristö
Lähimmät kaupalliset palvelut ovat Ylikiimingissä ja Kiimingissä. Leirikeskuksesta on
Kiimingin terveysasemalle 20 kilometriä ja matka-aika on 20 minuuttia. Moottoriurheilukeskus Zone on 7 kilometrin päässä Kuusamon tie toisella puolella.
Rakennukset
Vasamon leirikeskuksen pihapiirissä on :
-

majoitusrakennus 82 brm², 1956
hirsirakennus 100 brm², 1962
päärakennus 153 brm², 1978
saunarakennus 44 m², 1978
varastorakennus 58 brm², 1979
wc- ja huoltorakennus 88 brm², 2003

Rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala 525 brm² ja tilavuus 1567 m³.

Kuva 31. Vasamon leirikeskus ilmakuvana
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Toiminnan tilat
Koulutus- ja ruokailutilaa on yli 30 hengelle. Pää-, majoitus- ja saunarakennuksessa
on yhteensä 34 vuodepaikkaa.
Taulukko 18. Vasamon leirikeskuksen toiminnan tilat
Kokoontuminen, opetus
Majoitus
Sosiaalitilat, saunat
Liikennetilat
Ruokasali
Keittiö
Toimistot
Tekniikka
Varastot
Yhteensä

Huonepinta-ala
91
hum²
139
hum²
80
hum²
31
hum²
0
hum²
22
hum²
14
hum²
11
hum²
47
hum²
435
hum²

3.4.10 Leirikeskusten kunto ja korjaustarve
Leirikeskusten kunnon määrittelyssä on käytetty KH- 90-00495 –ohjekortin kuntoluokkia alla olevan taulukon mukaisesti.
Peruskorjaukset tulee toteuttaa 30 vuoden välein.
Taulukko 19. Kuntoluokat ja niiden kuvaus / KH-90-00495-ohjekortti/
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3.4.10.1

Hietasaaren leirikeskus

Ikä: 51 vuotta
Peruskorjaus: 27 vuotta sitten
Kuntoluokka: 2
Korjaustarve ja kustannusarvio:
Kustannusarvio
€ alv 24%
Peruskorjaus 2016 -2020:
- keittiö ja ruokasali
Peruskorjaus 2021 -2025:
- muu tilat (majoitus,koulutus)
- huvilan kunnostus
Yhteensä

380 000
1 030 000
550 000
1 960 000

Erityistä: tilat eivät vastaa tämän päivän leiritoiminnan tarpeita.

3.4.10.2

Isoniemen leirikeskus

Ikä: 42 vuotta, laajennus 17 vuotta
Peruskorjaus: Kuntoluokka: 1
Korjaustarve ja kustannusarvio:
Kustannusarvio
€ alv 24%
Uudisrakentaminen 2016 -2020:
- kaikki tilat sis. piha-alueet
Yhteensä

2 400 000
2 400 000

Erityistä: Majoitushuoneiden ilmanvaihto ei vastaa nykypäivän vaatimuksia. Kohteessa on sisäilmaongelma. Lämmöntuottotapa on sähkö.

3.4.10.3

Juuman leirikeskus

Ikä: 62 vuotta, majoitusrakennus 19 vuotta
Peruskorjaus: Kuntoluokka: 3/4
Korjaustarve ja kustannusarvio:
Kustannusarvio
€ alv 24%
Peruskorjaus 2021 -2025:
- keittiö ja ruokala
- uusi imeytyskenttä
- piha-alueet
Yhteensä
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100 000
350 000
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Erityistä: Laadukas vanha kansakoulu. Esteettömäksi kehittäminen on haasteellista.
Tilojen käyttötarkoituksessa on kehittämistä. Piha-alueet tulee kehittää leiritoiminnan
tavoitteita tukevaksi.

3.4.10.4

Lämsänjärven kaupunkileirikeskus

Ikä: 80
Peruskorjaus: 28 vuotta sitten
Kuntoluokka:3
Korjaustarve ja kustannusarvio:
Kustannusarvio
€ alv 24%
Peruskorjaus 2021 -2025:
- vesikatteen uusiminen
- keittiö, vanhan osan alapohja
Yhteensä

100 000
150 000
250 000

Erityistä: Hirsirunkoinen jykevä rakennus. Rakennuksessa ei ole erityistä tekniikkaa
lukuun ottamatta ruoanvalmistuskeittiötä. Kiinteistön talotekninen varustelu tulee säilyttää nykyisessä tasossa.

3.4.10.5

Rokuan leirikeskus

Ikä: 2 v
Peruskorjaus: 2 vuotta sitten
Kuntoluokka: 5
Korjaustarve ja kustannusarvio:
- päärakennus on peruskorjattu 2014 ja koulutusrakennus sekä sauna on uudisrakennettu 2014
Erityistä: Esteettömyys vaatii edelleen kehittämistä. Telttaleirialueessa on kehittämismahdollisuuksia. Ei investointitarpeita.

3.4.10.6

Siiranjärven leirikeskus

Ikä: 66 vuotta
Peruskorjaus: 28 vuotta sitten
Kuntoluokka: 2
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Korjaustarve ja kustannusarvio:
Kustannusarvio
€ alv 24%
Peruskorjaus 2021 -2025:
- hormin kunnostus
- rossipohjan ja perustusten korj.
- keittiön ja vesikattojen korjaus
Yhteensä

20 000
130 000
150 000
250 000

Erityistä: Maakellari toimii kylmäsäilytyksenä. Nykyisellä teknisellä tasolla kohteen ylläpito on edullista. Toiminnan tilat ovat useissa rakennuksissa mikä lisää kustannuksia.

3.4.10.7

Suvelan leirikeskus

Ikä: 7 vuotta
Peruskorjaus:
Kuntoluokka: 4
Korjaustarve ja kustannusarvio:
Kustannusarvio
€ alv 24%
Peruskorjaus 2021 -2025:
- piha-alueiden rakentaminen

300 000

Yhteensä

300 000

Erityistä: Leirikeskuksen viihtyisyyden ja turvallisuuden parantaminen edellyttää pihojen loppuun rakentamista. Mahdollista kehittää esteettömäksi.

3.4.10.8

Umpimähkän leirikeskus

Ikä: majoitusrakennukset 60 vuotta, sauna 29 vuotta, päärakennus 23 vuotta
Peruskorjaus: Kuntoluokka: 1
Korjaustarve ja kustannusarvio:
Kustannusarvio
€ alv 24%
Uudisrakentaminen 2016 -2020:
- kokonaan uudet tilat
Yhteensä

2 400 000
2 400 000

Majoitusrakennukset ovat purkukuntoisia. Saunarakennus on peruskorjausikäinen ja
–kuntoinen. Rakennukset ovat käyttökiellossa sisäilmaongelman vuoksi..
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Erityistä: Tontilla ei ole viemäriverkostoa ja alue on pohjavesialuetta. Tontilla on paljon pieniä rakennuksia.

3.4.10.9

Vasamon leirikeskus

Ikä: 60 vuotta, muut majoitustilat 38 vuotta, wc- ja peseytymisrakennus 13 vuotta
Peruskorjaus: Kuntoluokka: 3
Korjaustarve ja kustannusarvio:
Kustannusarvio
€ alv 24%
Peruskorjaus 2021-2025:
- keittiön ja ruokalan korjaus
- muut tilat ja piha-alueet
Yhteensä

280 000
270 000
550 000

Erityistä: WC-tilat ovat erillisessä rakennuksessa kuin majoitus ja ne eivät vastaa
käyttäjän nykyisin tiloille asettamia vaatimuksia.

3.4.10.10

Leirikeskusten Investointikustannukset

Leirikeskusten välttämätön investointitarve vuosien 2016 – 2025 aikana on 8,5 miljoonaa euroa. Leirikeskusten investointiraami on 3,5 miljoonaa euroa kymmenen
vuoden aikana. Investointien suunnittelussa tulee kuitenkin huomioida, että seurakuntien ensisijaiset tilat ovat kirkot ja niiden korjauksiin tulee löytyä määrärahat.

3.4.11 Leirikeskusten käyttöaste
Seuraavassa taulukossa on esitetty leirikeskusten käyttöasteet vuosina 2014 ja 2015
talvi- ja kesäkaudella. Umpimähkän leirikeskus on ollut käyttökiellossa. Taulukko 20
käyttöasteet sisältävät oman ja ulkopuolisen käytön. Isoniemen leirikeskuksen osalta
kävijämääriä ei ole dokumentoitu kuukausitasolla vaan ainoastaan vuosittainen kokonaiskävijämäärä.
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Taulukko 20. Leirikeskusten käyttöasteet vuosina 2014 ja 2015
Leirikeskukset
käyttöasteet %
Hietasaaren leirikeskus
Isoniemen leirikeskus
Juuman leirikeskus
Lämsänjärven leirikeskus
Rokuan leirikeskus
Siiranjärven leirikeskus
Suvelan leirikeskus
Umpimähkän leirikeskus
Vasamon leirikeskus

2 014
2014
talvi/kesä keskim. %
34/63
41
10
29/58
37
30/70
40
12/68
26
14/24
16
14/33
19

2015
talvi/kesä
25/46
20/63
23/76
21/86
8/12
33/47
13/33

2015
keskim. %
31
29
31
36
38
9
42
18

peruskorjaus valmistunut 1.6.2014

käyttökiellossa 05/2013 alkaen

Leirikeskuksissa on yhteensä 411 vuodepaikkaa. Siten vuoden aikana on käytettävissä 150015 yöpymisvuorokautta. Leirikeskuksissa järjestettävään omaan toimintaan osallistui 38 130 henkilöä vuoden 2015 aikana. Henkilöistä 91 % on yöpynyt leirikeskuksissa, joten oman toiminnan majoituksen keskimääräinen käyttöaste on 23
%. Ulkopuolisten toimijoiden järjestämiin tilaisuuksiin leirikeskuksissa osallistui noin
9000 henkilöä. Ulkopuolisten osuus leirikeskusten käytöstä on 19 %. Kun ulkopuoliset toimijat huomioidaan käyttöasteessa, on majoituksen keskimääräinen käyttöaste
27 %. Leirikeskukset ovat vajaalla käytöllä.

3.5 OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUS
Oulun seurakuntayhtymän talous on ollut vahva, mutta vuosina 2013 - 2014 se kääntyi alijäämäiseksi. Oulun yhteinen kirkkovaltuusto päätti nostaa ensimmäisen kerran
50-vuotisen historiansa aikana veroprosenttia 0,05 %:lla 1,30 %:iin vuodelle 2015. Se
on korkeampi kuin etelä-Suomen suurissa seurakunnissa, mutta alle keskiarvon.
Vuonna 2015 ylijäämää kertyi 0,2 miljoonaa euroa.
Yhtymä on velaton ja sillä on menneiltä vuosilta kertynyttä ylijäämää. Taloutta on tasapainotettu hallitusti, henkilöstöä vähennetään eläkkeelle siirtymisten yhteydessä,
kiinteistöistä luovutaan ja niitä kehitetään edelleen sekä investointeja harkitaan.
Säästöt on kohdistettu pääosin välillisiin menoihin, ei seurakunnalliseen toimintaan.
Tulevina vuosina veroprosentti aiotaan pitää ennallaan ja investoinnit pidetään enintään keskimäärin poistojen suuruisena. Taloutta tulisi myös vahvistaa mm. vähentämällä edelleen investointeja. Vuonna 2016 ennustetaan yhtymän talouden olevan ylijäämäinen ja pohjakosketus on nyt nähty.
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Talouden kehitys 2003-2015
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Kuva 31. Seurakuntayhtymän talouden kehitys 2003 – 2015 (vuonna 2012 purettiin
eläkevaraus)
Talous on vahva, jos vuosikatetta eli tulorahoitusta (verot, korko- ja muut rahoitustulot, toimintatulot) riittää käyttömenojen jälkeen sekä poistoihin että investointeihin.
Koska yhtymä on velaton ja rahoittaa investoinnit omin varoin, sen talous pysyy tasapainossa, kun poistot ja investoinnit ovat keskimäärin samansuuruiset pitkällä aikavälillä. Kuvassa 32. on esitetty ennuste Oulun seurakuntayhtymän talouden kehityksestä.
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Kuva 32. Oulun seurakuntayhtymän talouden kehitys vuosina 1998 -2014 ja ennuste
vuosille 2014 – 2020.
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4 TAVOITE LEIRITYÖLLE 2030
Uusi tulevaisuusselonteko ”Kirkkona monikulttuurisessa yhteiskunnassa” on julkaistu.
Edellisessä Kirkko 2020- tulevaisuusselonteossa on myös hyvin tulevaisuuden leirityössä huomioitavia asioita. Seuraavassa on tiivistelmä selonteosta, jossa paneudutaan selvittämään yhteiskunnallisten muutosten vaikutusta kirkon toimintaan.
Kirkko on osallisuuden yhteisö, joka muodostuu jäsenistä. Toimintaympäristön muutos haastaa kirkon kehittämään ja etsimään uusia toimintamalleja seurakuntatyössä
kuten diakoniatyössä. Kirkolla on edelleen tehtävä yhteisöllisyyden luojana ja lähiyhteisöjen vahvistajana huomioiden modernin yksilöllisyyden. Kirkko on omilla toimintatavoillaan ja – työllään ehkäisemässä ihmisiä eriarvoistavaa kehitystä yhteiskunnassa. Tämän ja kuntien tiukkenevan talouden vuoksi seurakuntien ja kuntien välinen
yhteistyö tulee lisääntymään; diakonia, lapsi- ja nuorisotyö, ulkosuomalaistyö ja työ
kriisitilanteissa.
Vuoteen 2020 mennessä suurin osa yhteiskunnan palveluista on siirtynyt verkkoon.
Kyky hyödyntää verkkoa muodostuu merkittäväksi erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten seurakuntalaisten tavoittamisessa. Sosiaalisen median ja virtuaaliyhteisöjen
räjähdysmäinen kasvu on kirkollekin suuri muutosvoima uusittaessa toimintamalleja.
Seurakuntien työntekijät ja seurakuntalaiset ottavat aktiivisen roolin verkossa eri keskustelufoorumeissa.
Väestön kasvu jatkuu ja keski-ikä kohoaa. Kuolleiden vuosittaisen määrän arvioidaan ylittävän syntyvyyden vuonna 2034, mutta maahanmuutto pitää yllä väestönkasvua. Lähivuosikymmeninä ihmisten halukkuus asua kaupungeissa kasvaa. Yhden
ihmisen taloudet lisääntyvät. Ulkomaalaisten määrä tulee kasvamaan perheen, opiskelun, työn ja humanitaaristen syiden johdosta. Uskontojen välinen vuoropuhelu ja
yhteistyö lisääntyvät.
Seurakunnan yhteistyö paikkakunnan työantajien kanssa antaa mahdollisuuden kohdata seurakuntalaisia työelämän keskellä. Seurakunnat tarjoavat kuuntelevaa keskusteluapua työpaikoilla.
Kirkolla on merkittävä rooli viestittää työelämän hektisyyden keskellä levon ja rentoutumisen tarpeesta, lepopäivän pyhittämisestä. Seurakunnissa on pohdittava miten
luonnollista lepäämisen rytmiä ja hiljentymistä voidaan tukea.
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4.1 LEIRITYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ TULEVAISUUDESSA
4.1.1 Väestökehitys Oulun alueella
Oulun kaupungin väestömäärä kasvaa vuosille 2020 ja 2025 tehdyn väestösuunnitteen mukaan. Väestömäärä jatkaa kasvuaan aina vuoteen 2040, jolloin Oulun väkiluvun arvioidaan olevan noin 240 000 asukasta /7/.
Taulukko 21: Oulun väestösuunnite vuosille 2020 ja 2025 valmisteilla olevaan maankäytön
toteuttamisohjelman 2016-2020 ja asunto-ohjelman 2021-2025 mukaiseen suunniteltuun
asuntotuotantoon.
Vuosi
2015
2020
2025

0-6
18 432
19 280
19 243

7-12
15 256
15 893
16 045

13-15
6 644
7 531
8 010

16-18
6 998
7 194
8 116

19-24
20 490
18 447
18 336

25-64
102 102
105 158
106 497

65-74
16 875
19 879
21 194

7511 728
13 673
18 138

Yhteensä
198 525
207 055
215 579

Seuraavan 10 vuoden aikana 0-6 vuotiaiden varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä kasvaa 811 lapsella, 7-12 -vuotiaiden koululaisten määrä kasvaa 789 lapsella, rippikouluiän kynnyksellä olevien 13 -15 -vuotiaiden määrä kasvaa 1366 nuorella. Lasten ja nuorten määrä kasvaa merkittävästi. Suoraan verrannollisesti rippikoululaisten määrä ja rippileirien lukumäärä kasvaa. Toisaalta nuorten aikuisten 19 24-vuotiaiden määrä Oulussa laskee 2154 opiskelijaikäisellä nuorella aikuisella. 25 64-vuotiaiden määrä kasvaa 5104 työikäisellä ja eläkeikäisten määrän kasvu on
4395 henkilöä.
4.1.2 Kirkon jäsenmäärän kehittyminen Oulussa
Oulussa evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien osuus vuonna 2015 oli 75,3 % /2/
kaupungin asukkaista. Jos seurakuntalaisten osuus väkiluvusta pysyy vuoden 2015
tasolla, Oulun seurakunnissa olisi vuonna 2025 seurakuntalaisia 162 330.
Kirkko 2020 tulevaisuusselvityksen mukaan perinteisten kirkkojen jäsenosuus väestöstä laskee edelleen, mutta uskonnollisuus laajasti ymmärrettynä ei näytä heikkenemisen merkkejä. Elämän tarkoituksen ja merkityksen pohdinta on jopa lisääntynyt./6/
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4.2 SEURAKUNTALAISEN NÄKÖKULMA LEIRITOIMINTAAN
Oulun seurakuntayhtymä järjesti keskiviikko-iltana 16.3.2016 keskustelu- ja kuulemistilaisuuden, johon osallistui kymmenkunta seurakuntalaista. Tilaisuuden teemana oli
keskustella ja kuunnella seurakuntalaisten näkemyksiä leiritoiminnasta sekä informoida seurakuntayhtymän Talouden turvaaminen -ohjelmasta.
Tilaisuuden aikana seurakuntalaiset toivat seuraavia asioita esille (esitetty suorina
lainauksina):
- hengellinen kasvatustyö ja leirit ovat olleet samassa lauseessa niin kauan, että
niitä ei voi toisistaan alkaa erottamaan
- hengellisen kasvatuksen leiritoiminta on aivan eri asia kuin kaupallisten toimijoiden leiritoiminta
- leiritoiminnasta hyötyviä toimintoja ovat mm. syrjäytymisen ehkäisy ja vertaistuki
- diakoniatyössä leiritoiminta on tärkeää heikkokuntoiselle, joiden tukeminen on
valtava haaste yhteiskunnalle
- tietoisesti yhteistyökumppaneiden haku
- haasteena on löytää sellaiset leirikeskukset, että toimivat monen eri työmuodon
kanssa
- tuotiin esille huoli leiritoiminnan jatkumisesta niin, että kustannukset pysyvät
kohtuullisina
- leirikeskukset eivät saa olla liian kalliita, että esim. partio pystyisi tekemään vapaaehtoista kristillistä työtä
- kaukana olevissa leirikeskuksissa kustannukset lisääntyvät bussikuluista, esim.
Juuma ja Siiranjärvi
- tuotiin esille toimintoja, joissa eritasoisia tilatarpeita, mm:
o nuorten lautapeli-ilta: keittiönurkkaus, pöytiä, tuolia, ehkä majoitus
o raamattupiiri: pieni intiimi paikka, ei ulkopuolista emäntää
o Roihu-tyyppinen: telttamajoitus luonnossa, lisää yhteisöllisyyttä
o omalla porukalla touhuttu mm. Siiranjärvellä ja Vasamossa, lisää yhteisöllisyyttä
o nuorisoleirit eivät tarvitse liian hienoja tiloja
- useasti illan aikana tuotiin esille, että seurakunnat ovat erilaisia, esim. eri määrät päivärippikoululaisia eri seurakunnissa ja tarvitaan eritasoisia leirikeskuksia
erilaisten ryhmien toimintaan
- Rauhan tervehdyksen tekemässä pienessä gallupissa aikuiset olivat toivoneet
liikunnallista leiriä ja ulkoilua
- hahmoteltiin tulevaisuuden leireiksi rippikoululeiri, nuorten leiri, nuorten aikuisten leiri, aikuisten leiri, musiikkileiri, liikuntaleiri, tosimiesten leiri ja naisten leiri
- ehdotettiin matkailijoiden hyödyntämistä leirikeskusmarkkinoinnissa sekä facebook-markkinointia
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-

-

-

-

esitettiin, että ainakin yksi leirikeskus pitää olla Oulussa keskeisellä paikalla ja
on myös oltava pidemmän matkan päässä (n. 100 km) leirikeskus
partio kokee, että Vasamo on kätevä paikka, voi nukkua ulkona, on keittiö ruuanlaittoon ja että Hietasaaren leirikeskus soveltuu moneen toimintaan
mietittiin, että onko toiminnan omaa kyvyttömyyttä, jos ei saada Hietasaaren
leirikeskusta hyödynnettyä
ehdotettiin, että Hietasaaren leirikeskuksessa tulevaisuuden leiriohjelmasta osa
voisi olla lähiympäristöön tutustumista
ehdotettiin, että Lämsänjärvelle, Vasamolle ja Siiranjärvelle, joissa on erilaisia
luontoympäristöjä, tehdään kenttäkeittiöitä. Näin saa valmistaa ruuan itse eikä
tarvitse hygieniapassia.
todettiin, että vain yhdessä leirikeskuksessa, Rokuan leirikeskuksessa, pitää
ostaa emäntäpalvelut ulkopuoliselta
Siiranjärven leirikeskuksesta ei tule paljon kuluja, mutta on ainutlaatuinen lajissaan. Miehille tärkeä kohde, on käsille tekemistä. Kaiken leiritoiminnan ei tarvitse olla omissa leirikeskuksissa
markkinoinnin hankaluutena on tällä hetkellä: leirikeskusvarauksia pidetään
pitkään omalle toiminnalle varattuna, jolloin ei voida markkinoida ulkopuolisille
hyvissä ajoin.
leirikeskusten markkinointia tulee edelleen kehittää
vapaaehtoiset on saatava paremmin toimintaan mukaan.

Seurakuntalaisilla oli mahdollisuus osallistua leirikeskustarveselvitykseen lähettämällä sähköpostilla kommentteja ja näkökulmia ja esityksiä leirikeskuksista. Kommentteja leirikeskuksiin saatiin viisi kappaletta. Yhteisen kannanoton leiritoiminnasta tekivät
Pohjolan Pirteät r.y., Koskiveikot ry, Illinkiertäjät ry, Kelopojat ry, Partiolippukunta
Tervapartio ry, Partiolippukunta Toimarit ry, Partiotyttölippukunta Oulun Valppaat ry,
Pateniemen Polunpolkijat ry, Oulunsalon Norret ry, Oulun Metsänkävijät r.y. ja Pohjan Veikot. Yksi seurakuntalainen antoi negatiivista palautetta tyttären rippikoululeiriltä Vasamon tiloista. Yksi seurakuntalainen kantoi huolta lasten ja nuorten leiritoiminnan säilymisestä ja lähileirikeskusten säilymisestä. Työntekijä esitti näkökulmia leiritoiminnan vaihtoehtoiseen järjestämiseen vuokratiloissa. Entinen työntekijä puolusti
Siiranjärven eräleirikeskuksen merkitystä leirikeskusten joukossa.

4.3 OULUN SEURAKUNTIEN LEIRITYÖ TULEVAISUUDESSA
Seuraavana on kirkkoherra Petri Satomaan alustus seurakuntalaisille järjestetyssä
keskustelutilaisuudessa.
”Leiritoiminta on yksi tärkeimpiä seurakunnan toimintamuotoja. Leirit tarjoavat leiriläisille yhteisöllisyyttä, hiljentymistä, luontokokemuksia sekä lasten ja nuorten leireillä lisäksi itsetunnon vahvistusta, itsenäistymisen ja onnistumisen kokemuksia. Leiriä rakennetaan yhdessä. Aikaa jää myös oleiluun, lepäämiseen ja ihmettelyyn. Leireiltä ei
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kaivata aina elämyksellisiä kokemuksia, vaan ”pelkkä” oleminen riittää kokemuksena
erityisesti nykynuorelle.
Leiritoimintaa on tarjolla jokaiselle ikäryhmälle: lapset, varhaisnuoret, rippikoululaiset,
nuoret, nuoret aikuiset, aikuiset, perheet, eläkeläiset ja vanhukset. Lisäksi on kohdennettuja leirejä esimerkiksi työttömille.
Koululaisten loma-ajat ovat tärkeää leiri-aikaa. Suurin osa noista ajoista leirikeskuksia käytetään rippikoululeireihin. Kirkkojärjestyksen (KJ 3:3) mukaan seurakunnan tulee pitää rippikoulua. Kirkkojärjestys ei velvoita kuitenkaan pitämään rippikoulua leirimuotoisena. Rippikoulumuodoista suosituin on leiririppikoulu. Yhtymän kirjoittamattoman säännön mukaan jokaiselle rippikoululaiselle pitää järjestää mahdollisuus
päästä leiririppikouluun.
Rippikoulun opetussuunnitelmaa ollaan uusimassa. Se ilmestyy vuonna 2017. Uudessa opetussuunnitelmassa otetaan kantaa myös leirin pituuteen. Kati Niemelän tekemät tutkimustulokset osoittavat selvästi, että nuorten tyytyväisyys rippikoulua kohtaan lisääntyy merkittävästi leirijakson pidentyessä. Myös nuorten kiinnostus uskonnollista osallistumista kohtaan, usko Jumalaan ja kokemus kirkon läheisyydestä lisääntyy sitä enemmän, mitä pidempi leirijakso on. Tutkimusten perusteella leirijakson
tulisi olla vähintään 7-8 vuorokautta.
Rippikoulun merkitys nuoren elämään on selvästi vähäisempi, mikäli leiri on 6 vuorokautta tai lyhyempi tai jos leiriä ei ole lainkaan. Tällöin nuorten tyytyväisyys rippikouluun ja uskonnolliset muutokset ovat merkittävästi vähäisempiä. Loputtomasti leirijaksoa ei ole syytä kasvattaa: yli 9 vuorokauden leirillä positiivinen muutos ei enää juurikaan kasva.
Nykyisellään Oulun seurakuntayhtymän rippikoululeirijaksot ovat pääsääntöisesti 6
vuorokautta. Leirien pidentäminen 1-2 vuorokaudella on perusteltua, mutta se samalla poistaa yhden leirijakson kesäajalta.
Leiritoiminnan järjestäminen monipuolisesti, tasapuolisesti ja taloudellisesti on erittäin
haastava yhtälö. Leirikeskuksia pitää olla juuri sopiva määrä ja osa säännöllisestä leiritoiminnasta (esim. rippikoululeirit) kannattaa järjestää tilojen osalta ostopalveluna.
Leirikeskukset eivät saa olla liian kaukana, jotta matkoihin ei mene liikaa aikaa ja varoja. Leirikeskukset tulee profiloida tietyille leirimuodolle. Kaikkia leirikeskuksia ei tarvitse varustaa diakonialeirin tarpeiden mukaan.
Pahimmillaan työmuodot asetetaan kilpailuasemaan: ”varkkaleirit jäi pitämättä, kun
ripari vei kaikki leiriviikot”. Vastakkainasettelu on tuhoisaa sekä varhaisnuorten että
rippikoulun kannalta. Kati Niemelän tekemät isostutkimukset osoittavat, että lapsi- ja
varhaisnuorisotyöhön osallistuneiden on merkittävästi helpompaa aloittaa isostoiminta kuin niiden, jotka eivät ennen rippikoulua ole osallistuneet kokoavaan toimintaan.
Yksikin hyvä leirikokemus lapsuudessa on merkittävä rippikoulun kannalta.
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Pitkäkestoisella seurakuntayhteydellä ja nuorisotyöaktiivisuudella on pysyviä vaikutuksia kirkkoa ja sen uskoa kohtaan. Tutkimukset osoittavat, että pidemmän aikaa
isos-toimintaan osallistuneet nuoret ovat kymmenen vuoden kuluttua selvästi useammin kirkon jäseniä ja sen uskoon sitoutuneita kuin ne nuoret, jotka eivät ole isostoimintaan osallistuneet.
Tärkeää on havaita, että juuri nyt seurakunnissa varttuvat ne lapset ja nuoret, jotka
vastaavat tulevaisuuden kirkon työstä. Jos he saavat nauttia leirielämästä, voi leirityö
säilyä kirkon aarteena myös tulevaisuudessa. Kokemukset lasten ja nuorten leireiltä
kantavat pitkälle /9/
Oulun seurakuntayhtymän leiritoiminnan tavoitteet
Tarveselvityksen tavoitteena on ollut kartoittaa vuosittainen leiritarve, optimoida leirikeskusten määrä ja laatu sekä selvittää ulkopuolisia palveluntarjoajia niin, että leiritoiminta olisi mahdollisimman monipuolisista ja kustannustehokasta Oulun seurakuntayhtymässä.
Oulun seurakuntien leiritoiminnan tavoitteet määritettiin kirkkoherrojen haastattelujen
avulla. Leiritoiminnan tavoitteita ovat:
1. Yhteys Jumalaan
2. Yhteys lähimmäiseen
3. Lepo ja virkistäytyminen
1.

Yhteys Jumalaan

Vahvistetaan ihmisen suhdetta Jumalaan. Ihmiset voivat kokea yhteyden Jumalaan
yhdessä toisten ihmisten kanssa. Hengellinen hyvinvointi lisääntyy. Positiivinen
asenne kristillistä uskoa kohtaan lisääntyy.
Yhteys Jumalaan – tavoitteet leirityön kohderyhmittäin:
Lapset ja nuoret:
henkilökohtainen kosketus kristilliseen uskoon
turvallisuus – henkinen tasapaino
myönteinen kokemus seurakunnan toiminnasta
Aikuiset:
hengellinen voimaantuminen
vahvistetaan ihmisen suhdetta Jumalaan
henkinen hyvinvointi lisääntyy
-
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Ikäihmiset:
vahvistetaan seurakuntayhteyttä
pitää esillä Jumalan sanaa ja sakramenttia
seurakunnan työntekijän kohtaaminen
Erityisryhmät:
vahvistaa seurakuntayhteyttä
-

2.

Yhteys lähimmäiseen

Leiritoiminta mahdollistaa kokonaisvaltaisen lähimmäisen ja itsensä kohtaamisen.
Ryhmässä toimiminen auttaa kasvamaan yhteisöllisyyteen ja ottamaan huomioon
sekä ymmärtämään erilaisia ihmisiä. Leireillä yhteys luontoon vahvistuu ja luonnon
merkitys ihmisen elämässä lisääntyy.
Yhteys lähimmäiseen – tavoitteet leirityön kohderyhmittäin:
Lapset ja nuoret:
uskaltaa puhua aikuiselle
opitaan toimimaan ryhmässä – ottamaan huomioon ihmiset ja luonto
kasvaminen yhteisöllisyyteen
oman identiteetin löytyminen
Aikuiset:
elämäntilanteessa tukeminen
oman elämäntilanteen kartoitusta, pysähtyminen ja sopeutuminen
muiden samassa tilanteissa olevien kanssa vuorovaikutus
Ikäihmiset:
tuetaan vanhuksen selviytymistä elämässä
ajatusten vaihtoa muiden vanhusten kanssa
tarjotaan vaihtelua arjen rutiineihin
kannustetaan yhteisöllisyyden ylläpitämiseen
Erityisryhmät:
sosiaalinen kanssakäyminen samassa tilanteessa olevien kanssa
tutustua luontoon ja kokea sen parantava voima
ryhmäytyminen
-
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3.

Lepo ja virkistäytyminen

Leiritoiminta mahdollistaa sylin ja mahdollisuuden hengähdystaukoon, virkistyä
psyykkisesti ja fyysisesti – irrottautua arjesta. Leireillä yhdessä vahvistetaan arjessa
jaksamista. Retriitit toimivat kokonaisvaltaisena hiljentymisen paikkoina.
Lepo ja virkistäytyminen – tavoitteet leirityön kohderyhmittäin:
Lapset ja nuoret:
rauhoittuminen arjen toiminnoista
yhdistää eri kaveriporukoita
yhdessä tekeminen vahvistaa jaksamista
Aikuiset:
lepoa ja irrottautumista arjesta
turvallinen tila ja paikka
mahdollisuus vertaistukeen
uuden elämäntavan opettelua esim. liikunnallisuus
Ikäihmiset ja erityisryhmät:
irrottautuminen arjen toiminnoista ja rutiineista
yhdessä olo
arjen liikkumiseen aktivoituminen
-

Kirkon nuorisotyön historia kiinnittyy vahvasti leirityöhön. Retki- ja leiritoiminnan huippu saavutettiin vuonna 2000, jolloin osallistujia oli yli 426 000. Vuonna 2009 seurakuntien ilmoittamien tilastojen mukaan osallistuneita oli noin 350 000. Laskevasta
suunnasta huolimatta leirityö koetaan edelleen osaksi nuorisotyön ydintä.
Leirityö tarjoaa työntekijöilleen oivallisen pedagogisen mahdollisuuden. Tutkimuksen
mukaan nuorten uskonnollisuudessa tapahtuvat myönteiset muutokset ovat sitä todennäköisempiä, mitä pidempi leirijakso on. Intensiivisellä leirijaksolla saavutetaan
enemmän kuin vaikkapa vuoden kestävällä koulumuotoisella opetuksella.
Leirit tarjoavat nuorille yhteisöllisyyttä, yhdessä hiljentymistä, kaikkien hyväksymistä
omana itsenään, onnistumisen kokemuksia ja Pyhän läsnäoloa luonnon keskellä. Ilmastonmuutos mietityttää myös nuoria ja luonnon keskellä oleminen antaa oivallisuuden mahdollisuuden myös ympäristökasvatukselle. Leirillä kristillisen kasvatuksen
tavoitteet on helpompi saavuttaa kuin seurakuntakeskuksen ryhmätyötilassa.
Talouden kiristyessä on leirivuorokausia helppo vähentää. Tulevaisuuden haaste onkin se, miten perustella leirityön tarpeellisuutta kasvatuksen näkökulmasta. Leirityön
ohentuessa saatamme menettää jotain, minkä tärkeyden näkee vasta sen menetettyään /8/.
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Iltarippikoulu on tullut yhä suositummaksi. Nuorten harrastukset vaikuttavat merkittävästi kiinnostukseen rippileiristä. Myös 2000-luvun voimakas yksilön ja yksilöllisyyden
vahvistuminen trendinä on näkynyt nuorten vähenevänä kiinnostuksena rippikoululeirejä kohtaan.
Työn ja kiireellisen elämäntavan vastapainoksi kirkko tarjoaa työikäisille retriittejä hiljentymisen ja rauhoittumisen paikoiksi. Kirkko ja kirkon työtekijät tulevat jalkautumaan
enemmän työpaikoille, kouluihin ja päiväkoteihin. Kirkon työntekijät ovat läsnä ja yhdessä työpaikkojen, koulujen ja päiväkotien kanssa järjestämässä virkistys- ja tyky- ja
tapahtumapäiviä leirikeskuksia hyväksikäyttäen.

RVESELVITYS

54

5 OULUN SEURAKUNKUNTAYHTYMÄN LEIRIKESKUSTEN MITOITUS
5.1 TAVOITTEET JA LASKENTAPERUSTEET LEIRIKESKUSTEN MITOITUKSELLE
Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksessä 17.6.2013 todetaan:
”Kiinteistöjen selvitystyön tavoitteena on ollut turvata pitkällä aikajänteellä Oulun seurakuntien toiminnanresurssit ja kohdella kaikkia seurakuntia tasapuolisesti heidän tilatarpeissaan. Lisäksi tavoitteena on ollut selvittää toiminnallisten tilojen tarkoituksenmukainen määrä suhteessa toimintaan ja seurakuntalaisten määrään taloudellisten resurssien puitteissa.”
”Pitkällä aikavälillä yhtymän kestävän taloussuunnittelun perustana on, että vuosittaisten investointien määrä on keskimäärin poistojen suuruinen.” Seurakuntayhtymän
talous- ja toimintasuunnitelman mukaan vuosittaiset poistot ovat 3,4 - 3,8 miljoonaa
euroa vuosien 2014 - 2018 aikana.
”Seurakuntien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi seurakunnille on kohdistettu
vain todelliset toiminnalliset tilat. Asunnot ja huoltorakennukset sekä muut hautausmaiden kiinteistöt on kohdistettu seurakuntayhtymälle. Lisäksi juhlahuoneistojen ja
leirikeskusten kulut kohdistetaan käytön mukaan.
Tulevaisuudessa seurakuntayhtymällä ei ole varaa ylläpitää kaikkia nykyisiä kiinteistöjä, jolloin kiinteistöjen keskimääräistä suurempi määrä alkaa vääjäämättä syödä
seurakunnan toiminnallisia määrärahoja”.
Kiinteistökehittämisen arviointiperusteet Talouden turvaaminen – ohjelman mukaisesti
Jotta leirikeskusten arviointi ei perustuisi ainoastaan taloudellisiin ja teknisiin tekijöihin, on laadittu kuuden näkökulman arviointiperusteet: tilojen soveltuvuus toimintaan,
käyttöaste, korjaustarve, sijainti, leiritoiminnan tavoitteiden toteuttaminen ja lähiympäristön aktiviteettien lisäarvo leiritoiminnalle. Leirikeskukselle on voinut antaa jokaisesta osatekijästä 0-5 pistettä, joka on kerrottu kunkin osatekijän painoarvolla. Painotetut
pisteet on laskettu yhteen, jolloin kullekin kiinteistölle on muodostunut lukuarvo, joka
osoittaa leirikeskuksen omistamisen kokonaistaloudellista edullisuutta. Mitä pienempi
lukuarvo on, sitä järkevämpää kiinteistöstä luopuminen on.
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Leirikeskusten arviointiperusteet:
1. Tilojen soveltuvuus toiminnalle, painoarvo 25 %
pisteiden jako
 5 pistettä, soveltuu erinomaisesti käyttötarkoitukseen
 4 pistettä, soveltuu hyvin käyttötarkoitukseen
 3 pistettä, soveltuu tyydyttävästi käyttötarkoitukseen
 2 pistettä, soveltuu välttävästi käyttötarkoitukseen
 1 pistettä, ei sovellu käyttötarkoitukseen.
2. Käyttöaste/tilavarausten määrä, painoarvo 20 %
pisteiden jako
 5 pistettä, kun käyttöaste yli 50 %
 4 pistettä, kun käyttöaste 35 – 50 %
 3 pistettä, kun käyttöaste 25 - 34 %
 2 pistettä, kun käyttöaste 10 – 24 %
 1 piste, kun käyttöaste < 10 %
3. Investointitarve, painoarvo 20 %
pisteiden jako
 5 pistettä, kun kuntoluokka = 5
 4 pistettä, kun kuntoluokka = 4
 3 pistettä, kun kuntoluokka = 3
 2 pistettä, kun kuntoluokka = 2
 1 piste, kun kuntoluokka = 1
4. Sijainti
liikenneyhteydet, käyttötarkoitus suhteessa saavutettavuuteen, painoarvo 15 %
pisteiden jako
 5 pistettä, kun sijainti erinomainen
 4 pistettä, kun sijainti hyvä
 3 pistettä, kun sijainti tyydyttävä
 2 pistettä, kun sijainti on välttävä
 1 piste, kun vaikeasti saavutettava
5. Voidaan toteuttaa leiritoiminnan tavoitteita, painoarvo 15 %
pisteiden jako
 5 pistettä, kun leirikeskus palvelee erinomaisesti tavoitteita
 4 pistettä, kun leirikeskus palvelee hyvin tavoitteita
 3 pistettä, kun leirikeskus palvelee tyydyttävästi tavoitteita
 2 pistettä, kun leirikeskus palvelee välttävästi tavoitteita
 1 piste, kun leirikeskuksessa ei voida toteuttaa tavoitteita.
6. Lähiympäristön aktiviteetit tuovat lisäarvo leiritoiminnalle, painoarvo 5 %
pisteiden jako
 5 pistettä, kun leirikeskuksen ympäristössä on erinomaisesti leiritoimintaa
palvelevia aktiviteetteja
 4 pistettä, kun leirikeskuksen ympäristössä on hyvin leiritoimintaa palvelevia
aktiviteetteja
 3 pistettä, kun leirikeskuksen ympäristössä on tyydyttävästi leiritoimintaa
palvelevia aktiviteetteja
 2 pistettä, kun leirikeskuksen ympäristössä on välttävästi leiritoimintaa palvelevia aktiviteetteja
 1 piste, kun leirikeskuksen ympäristössä ei ole leiritoimintaa palvelevia aktiviteetteja.
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5.2 LEIRITYÖN KEHITTÄMISEN TYÖPAJATYÖSKENTELYN TULOKSET
Keväällä 2016 leirikeskus tarveselvitystyöryhmä toteutti leirikeskusten kehittämisen
työpajoja. Leirikeskus tarveselvitystyöryhmä perehtyi huolellisesti kunkin työmuodon
leiritoimintaan ja leirikeskusten ominaisuuksiin mm. järjestämällä yhteisen tutustumiskäynnin leirikeskuksiin.
Työpajatyöskentelyssä keskusteltiin ja arvioitiin leirikeskusten soveltuvuutta leiritoimintaan tiloiltaan, kunnoltaan, sijainniltaan ja ympäristöltään. Jotta voitiin ymmärtää
rakennusten ja ympäristön soveltuvuutta leiritoimintaan arvioitiin leirikeskusten vahvuudet ja heikkoudet leiritoiminnassa. Seuraavissa taulukoissa on jokaisen leirikeskuksen vahvuudet ja heikkoudet. Taulukossa on lihavoituna ne vahvuudet ja heikkoudet, jotka työryhmän mielestä nousivat merkittävimmiksi.

Taulukko 22. Hietasaaren leirikeskuksen vahvuudet ja heikkoudet

HIETASAARI

VAHVUUS
- omat pelikentät + lapsille leikkikentät
- lähileiri + päiväleiri: hyvät kulkuyht.,
edullinen, oheispalv.
- terveyspalvelut lähellä
- ulkoilureitit
- mahdollisuus keitaaksi kaupungin keskellä
- makuutiloja voi hyöd. erilaisiin tarpeisiin
esim. päiväleirillä
- nuotiopaikka
- melontamahdollisuus
- saunat
- huvila juhlapaikaksi, esim. häät
- ulkopuolisille mahd. myydä palveluja

HEIKKOUS
- liian keskellä asutusta - liian urbaani
- ulkopuoliset häiriöt
- epäkäytännölliset tilat leirikäytössä (yön yli)
- talven jälkeen huolto
- ei sovellu oululaisten rippikoulujen pitoon
- pieni ruokailutila
- vähän parkkipaikkoja
- oheistarvikkeet puuttuvat
- päärakennus ei käytössä

Taulukko 23. Isoniemen leirikeskuksen vahvuudet ja heikkoudet

ISONIEMI
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VAHVUUS
- sijainti, ympäristö =viikkotoiminta, arki
- retkeily-, hiihtomahdollisuus
- läheisyys
- 2 erillistä majoitussiipeä
- meri
- kota
- peruskäyttäjä lähellä srk
- harrastemahd. lähellä Virpiniemi
- terveyspalvelut lähellä
- pilkkiminen
- erilliset ruokasali-opetustila

HEIKKOUS
- peruskunto
- piha-alueet
- sisäilmaongelma
- haastellinen maasto
- käyttötilat ei vastaa vuodepaikkamäärää
- uimranta tuo ulkopuolisia
- lähellä mökkiasutusta
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Taulukko 24. Juuman leirikeskuksen vahvuudet ja heikkoudet

JUUMA

VAHVUUS
- luonto, retkeily, kalastus, elämykset
- Ruka
- paras ruoka
- talvipalvelut
- iso piha-alue
- myyminen ulkopuolisille
- leirintäalueet ympärillä
- omat emännät: joustavuus, ilmapiiri,
kasvatuksellisuus, tuttuus

HEIKKOUS
- pitkä matka
- terveyspalvelut kaukana
- luokka/ruokailu/keittiö liian pienet
- piha-alueet hyödynnetty heikosti
- puute musiikkiväl. ym. oheisvarusteet
- sauna huono

Taulukko 25. Lämsänjärven leirikeskuksen vahvuudet ja heikkoudet

LÄMSÄNJÄRVI

VAHVUUS
- lähileirikeskus
- kaunis ympäristö + rakennus
- perhejuhlat
- tunnelmallinen
- päiväleirit: sisällä / ulkona
- monikäyttöisyys
- järvi
- terveyspalvelut lähellä
- saunaosasto

HEIKKOUS
- pieni
- ei majoitustiloja
- pirtin kalustus epäkäytännöllinen, esim.
vanhukset
- keittiön kunto
- ei kunnon soitinta
- kiukaan ajastin
- aikaraja illalla

Taulukko 26. Rokuan leirikeskuksen vahvuudet ja heikkoudet

ROKUA

VAHVUUS
- toimivat, uudet tilat
- luonto
- monta leiriä yhtä aikaa
- palveluita tarjolla
- miehet ja naiset voivat saunoa yhtä aikaa
- etäisyys sopiva
- telttaleirialue
- jopa 4 ryhmää
- piha-alue

HEIKKOUS
- av-välineiden toimimattomuus, ei osata
käyttää
- huoneala/maj.tilat eivät ole yhtenevät
- ruokahuolto ostopalvelu, jääkaappi
lukossa, erityisruokavalio ei toimi
- rinne, jyrkkä maasto
- alueelle sisääntulo ei toivota tervetulleeksi

Taulukko 27. Siiranjärven leirikeskuksen vahvuudet ja heikkoudet
VAHVUUS
- ainoa eräleirikeskus
- luonto, oma rauha, järvi
SIIRANJÄRVI - elämys kaupunkilaiselle
- ympäristö
- "saa-tehdä-itse" mahdollisuus
- Pyhitys-tunturi ym. päiväretket
- kesämökkimäisyys
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HEIKKOUS
- kaukana
- peruskunto
- pieni
- tilat raj. käyttäjäkuntaa (ei vamm.leirejä)
- ei vastaa leiriläisten vaatimuksia
- terveyspalvelut kohtuu kaukana
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Taulukko 28. Suvelan leirikeskuksen vahvuudet ja heikkoudet

SUVELA

VAHVUUS
- kirkon läheisyys (kävellen)
- hyvät yleiset tilat
- lähileirit + päiväleirit
- edullinen investointi (hinta/laatu)
- loistavat terassit
- muunneltavat tilat
- soveltuu perhejuhliin (talvi)
- paljon pienryhmätiloja
- monipuoliset käyttömahd.
- hyvät kulkuyhteydet
- piha-alue
- terveyspalvelut lähellä

HEIKKOUS
- joki (turvallisuus)
- piha-alueet
- pieni tontti
- asutuksen keskellä
- oheisvälineet puuttuu (musiikki, urheilu)
- ei turvallista uintimahd.
- surkea takkatila
- kesällä perhejuhlat työllistää

Taulukko 29. Umpimähkän leirikeskuksen vahvuudet ja heikkoudet
VAHVUUS
- loistava paikka / meri
- piha-alueet
- seurakunnan keskellä, lähellä perusk.
- läheisyys
UMPIMÄHKÄ - mahd. päiväleiritoimintaan sekä
"tee-se-itse" -leiriin, visio
- terveyspalvelut lähellä
- partioleirit mahd. /visio
- vahva tunneside oulunsalolaisilla/
srklaisilla
- rauhallinen ilmapiiri, tervetuloa tunne

HEIKKOUS
- rakennusten kunto
- majoitustilat hajallaan
- käyttökielto
- pohjavesialue ja kunnallistekniikka

Taulukko 30. Vasamon leirikeskuksen vahvuudet ja heikkoudet

VASAMO

VAHVUUS
- kohtuu lähellä
- "saa-tehdä-itse" -leirit mahdollisia
- wc-rakennus
- ei ulkopuolisia
- isot majoitushuoneet

HEIKKOUS
- huono kunto, toimimattomat tilat
- sijainti
- huonot retkimahdollisuudet
- terveyspalvelut kaukana
- sinilevä
- ympäristö ei tuo lisäarvoa
- piha-alueet
- pieni

Leirikeskuksille suoritettiin arviointiperusteiden mukainen pisteytys huomioiden vahvuudet ja heikkoudet. Pisteytyksessä arviointikriteereinä olivat myös leirikeskusten
käyttöasteet ja 10 vuoden investointitarve.
Leirikeskusten arvioinnissa on keskitytty arvioimaan leirikeskuksia oman toiminnan
tarpeista. Pisteytyksen arviointikriteerillä 6 "Lähiympäristön aktiviteetit tuovat lisäarvo
leiritoimintaan” on arvioitu myös leirikeskusten ulosvuokraamisen mahdollisuuksia.
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Leirikeskusten saamat pistemäärät ovat työryhmien jäsenten antamien pisteiden
keskiarvot, jotka on painotettu ominaisuuden merkittävyyden painoarvolla.
Laatupisteytyksen tuloksena leirikeskukset tulivat seuraavaan paremmuusjärjestykseen:
1. Rokuan leirikeskus
4,60
lähentelee erinomaista
2. Suvelan leirikeskus
4,00
hyvä
3. Juuman leirikeskus
3,90
melkein hyvä
4. Lämsänjärven leirikeskus 3,40
parempi kuin tyydyttävä
5. Hietasaaren leirikeskus 2,99
lähentelee tyydyttävää
6. Umpimähkän leirikeskus 2,97
lähentelee tyydyttävää
7. Isoniemen leirikeskus
2,80
lähentelee tyydyttävää
8. Vasamon leirikeskus
2,34
välttävä
9. Siiranjärven leirikeskus
2,22
välttävä
Siiranjärven leirikeskus on pisteytyksessä 9. ja Vasamon leirikeskus on 8.
Leirikeskusten luonne on erämaaleirikeskusomainen, omatoimiluonteinen ja nostalgisen vaatimaton.
Leirikeskuksen soveltuvuus leiritoiminnalle korreloi matalan käyttöasteen kanssa.
Vasamon ja Siiranjärven leirikeskukset täyttävät välttävästi leiritoiminnan edellyttämät
tarpeet.
Lisäksi tulee huomioida, että Rokuan leirikeskuksen peruskorjaustarveselvityksen yhteydessä on päätetty, että Rokuan leirikeskuksen peruskorjaushanke käynnistetään
leirikeskustoiminnan vaihtoehdon mukaisesti, jossa Vasamon ja Siiranjärven leirikeskuksista luovutaan ja käyttöön jäävät Juuman ja Rokuan leirikeskukset. Tämä päätös
on tehty ennen Kiimingin, Haukiputaan ja Oulunsalon liittymistä seurakuntayhtymään.
Lisäksi Rokuan leirikeskuksen peruskorjaustarveselvityksessä esitettään, että jos Siiranjärven leirikeskuksen käyttöaste vuoteen 2013 mennessä ei ole noussut muiden
leirikeskusten keskimääräiseen käyttöasteeseen, leirikeskuksesta luovutaan. Siiranjärven leirikeskuksen käyttöaste on edelleen alhainen 9-16 %. Siiranjärven leirikeskuksen oma käyttö on ainoastaan 4 %. Siiranjärven leirikeskusta käyttävät 60 %:sesti
ulkopuoliset toimijat. Siirajärven ja Vasamon leirikeskuksista voidaan luopua.
Isoniemen leirikeskus on pisteytyksessä 7. ja Umpimähkän leirikeskus on 6.
Isoniemen ja Umpimähkän leirikeskukset ovat meren rannalla sijaitsevia lähileirikeskuksia. Leirikeskuksilla on sama luonne ja ominaisuudet. Molemmat tulee purkaa sisäilmaongelmien ja huonokuntoisuuden takia.
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Kummalle kiinteistöistä uudisrakennetaan? Jos arvostetaan omaa maaomistusta,
maan käytön mahdollisuuksia leirityöhön ja omassa käytössä olevaa hiekkarantaa
valinta on Umpimähkä. Isoniemessä on puolestaan valmis liittymä kunnallistekniikkaan.
Hietasaaren leirikeskus on pisteytyksessä 5. ja Lämsänjärven leirikeskus 4.
Arvioinnissa Hietasaaren leirikeskuksen pisteluku on 3,9, arvosanana tyydyttävä.
Hietasaaren ja Lämsänjärven leirikeskuksissa ei järjestetä rippikoululeirejä. Hietasaaren leirikeskukseen on tulossa seuraavan 10 vuoden aikana merkittäviä peruskorjauksia. Lämsänjärven leirikeskus on luonteeltaan samanlainen kaupungin keskustan
läheisyydessä oleva leirikeskus, jossa voidaan järjestää päivätoimintaa. Aikaisemmin
Hietasaaren käyttöastetta ovat nostaneet ulkopuoliset käyttäjät, joiden määrä on selkeästi laskenut viimeisen 10 vuoden aikana. Hietasaaressa järjestetty lasten kesäpäivätoiminta on suunnitteilla siirtää paremmin soveltuviin tiloihin. Hietasaaresta voidaan luopua.
Juuman leirikeskus on pisteytyksessä 3.
Juuman leirikeskuksen lukuarvo pisteytyksessä on 3,9, joka on arvosanana melkein
hyvä. Juuman leirikeskus on leirikeskuksista kaikkein kaukaisin, mutta leirikeskuksen
sijainti Kuusamossa lähellä Oulangan kansallispuistoa ja Rukaa antaa mahdollisuuksia erimuotoisten leirien järjestämiseen. Juuman investointitarve seuraavien 10 vuoden aikana on maltillinen.
Suvelan leirikeskus on pisteytyksessä 2.
Suvelan leirikeskuksen lukuarvo pisteytyksessä on 4,0, eli arvosanana hyvä. Suvelan
leirikeskuksen tilat ovat valmistuneet tällä vuosisadalla, joten investointitarve ei ole
merkittävä seuraavan 10 vuoden aikana. Leirikeskuksessa voidaan järjestää erityyppisiä leirejä.
Rokuan leirikeskus on pisteytyksessä 1.
Rokuan leirikeskuksen lukuarvo pisteytyksessä on 4,6, joka arvosanana lähentelee
erinomaista. Rokuan leirikeskuksen tilat ovat uudet ja investointitarvetta ei ole seuraavan 10 vuoden aikana. Leirikeskuksessa voidaan järjestää useampia leirejä yhtä
aikaa, kun otetaan huomioon leirien luonne.
Rokuan ja Juuman leirikeskusten lähiympäristö tukee tarveselvitystyöryhmän mielestä parhaiten leiritoiminnan tavoitteita kaikkien leirien osalta.
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6 LEIRITYÖN TILAJÄRJESTELYJEN VAIHTOEHDOT
6.1 OULUN SEURAKUNTIEN TULEVAISUUDEN LEIRIKESKUS VAIHTOEHDOT
6.1.1 Leirikeskusten kiinteistökustannukset
Yleensä rakennuksen ylläpitokustannukset 25 vuoden ajalta ovat yhtä suuret kuin rakennuksen investointikustannukset. Seuraavassa analysoidaan ja arvioidaan leirikeskusten kiinteistökustannuksia. Seuraavissa taulukoissa kiinteistökustannukset sisältävät ylläpito-, kunnossapito- ja pääomakustannukset.
Taulukossa 31 on esitetty leirikeskusten arvonlisäverolliset kiinteistökustannukset leiriläistä ja huonepinta-alaa kohden vuodelta 2015. Hietasaaren leirikeskuksen kiinteistökustannukset ovat 59 €/hlö/vrk ja Siiranjärven leirikeskuksen kiinteistökustannukset
ovat 52 €/hlö/vrk. Lämsänjärven leirikeskuksen kiinteistökustannukset leiriläistä kohti
ovat alhaisimmat 18 €/hlö/vrk. Umpimähkän leirikeskus on ollut poissa käytöstä vuodesta 2013 alkaen. Leirikeskusten keskimääräiset kiinteistökustannukset leiriläistä
kohti ovat 38 €/hlö/vrk. Kun huomioidaan päiväkäyttö, kiinteistökustannukset majoittuvia leiriläisiä kohden ovat 42 €/hlö/vrk.
Taulukko 31. Leirikeskusten arvonlisäverolliset kiinteistökustannukset vuorokaudessa leiriläistä ja huonepinta-alaa kohti vuonna 2015
KiinteistöKiinteistökustannukset
Kiinteistökustankustannukset/v Leiriläiset, /leiriläinen,
nukset/huoneala,
€
hlö
€/hlö/vrk
€/hm²/kk
Hietasaari
197 008
3 340
59
7.
18
5.
Isoniemi
148 160
3 883
38
4.
16
4.
Juuma
164 014
5 987
27
2.
15
3.
Lämsänjärvi
96 582
5 305
18
1.
20
6.
Rokua
466 894
10 466
45
5.
14
2.
Siiranjärvi
31 918
603
53
6.
9
1.
Suvela
222 751
6 633
34
3.
18
5.
Umpimähkä
46 836
9
1.
Vasamo
85 133
1 913
45
5.
16
4.
Yhteensä
1 459 296
38 130
38
15

Toisaalta kiinteistökustannukset huonepinta-alaa kohden ovat Lämsänjärven leirikeskuksessa suurimmat 20 €/hm²/kk, alhaisimmat Umpimähkän ja Siiranjärven leirikeskuksissa, jossa tilat eivät ole ympärivuotisessa lämmityksessä.
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Lämsänjärven leirikeskus on kiinteistökustannuksiltaan tehokkaimmassa käytössä,
mutta huonepinta-ala kohden kiinteistökustannus suurin, mikä johtunee Lämsänjärven leirikeskuksen koosta. Juuman, Suvelan ja Isoniemen leirikeskukset ovat seuraavaksi tehokkaimmissa käytöissä, kun kiinteistökustannukset jaetaan leiriläisten lukumäärällä. Majoitustiloja sisältävistä leirikeskuksista korkeimmat kiinteistökustannukset huonepinta-alaa kohden ovat Hietasaaren ja Suvelan leirikeskuksissa. Rokuan leirikeskuksen kiinteistökustannus huonepinta-alaa kohden on toiseksi pienin.
Taulukko 32. Leirikeskusten kiinteistökustannukset leiriläistä ja huonepinta-ala kohti.
KiinteistöKiinteistökustannukset/ kustannukset/
hlö/vrk
hm²/kk
pisteytys
pisteytys
Lämsänjärvi
1.
6.
Juuma
2.
3.
Suvela
3.
5.
Isoniemi
4.
4.
Rokua
5.
2.
Vasamo
5.
4.
Siiranjärvi
6.
1.
Hietasaari
7.
5.
Umpimähkä
1.

6.1.2 Kaikki leirikeskukset säilyvät toiminnassa
Seurakuntayhtymällä on tarjota leirikeskuksissa kokoontumistilaa 164 615 henkilövuorokaudelle vuodessa. Leireihin, joissa yövytään leirikeskuksessa, on tarjolla 150
015 majoitusvuorokautta vuodessa. Vuonna 2015 seurakuntien leiritoimintaan osallistui 38 130 henkilöä, joista 91 % on myös majoittunut. Siten 23 % majoitus- ja opetustilakapasiteetista on ollut käytössä. Leirikeskusten kapasiteetin mitoituksessa käytetään oman toiminnan leireille osallistujien määriä.
Rakennuksia ja kiinteistöjä tulee ylläpitää ja tästä aiheutuu kustannuksia; ylläpito-,
kunnossapito- ja pääomakustannuksia. Taulukossa 33 on esitetty leirikeskusten kiinteistö- ja peruskorjaus- ja uudisrakennuskustannukset seuraavalle 10 vuodelle. Seuraavalle 10 vuodelle leirikeskusten kaikki kiinteistökustannukset ovat 14,9 miljoonaa
euroa. Kiinteistöjen peruskorjaus- ja uudisrakennustarve on 8,5 miljoonaa euroa. Nykyisten leirikeskusten investointitarpeet painottuvat 10-vuotis jakson alkuun, ensimmäiselle viidelle vuodelle.
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Taulukko 33. Leirikeskusten kiinteistö- ja peruskorjaus- ja uudisrakennuskustannukset
10 vuodelle.

Leirikeskus

Hietasaaren leirikeskus
Isoniemen leirikeskus
Juuman leirikeskus
Lämsänjärven leirikeskus
Rokuan leirikeskus
Siiranjärven leirikeskus
Suvelan leirikeskus
Umpimähkän leirikeskus
Vasamon leirikeskus

PeruskorjausKiinteistöja
kustannukset uudisrakennus- Yhteensä €
10 vuodelle
kustannukset
10 vuodelle
1 970 080
1 150 000
1 640 140
965 820
4 668 940
319 180
2 227 510
1 150 000
851 330
14 943 000

1 960 000
2 400 000
350 000
250 000
250 000
300 000
2 400 000
550 000
8 460 000

3 930 080
3 550 000
1 990 140
1 215 820
4 668 940
569 180
2 527 510
3 550 000
1 401 330
23 403 000

Kustannus /
leiriläinen/
vrk
€/hlö/vrk
118
91
33
23
45
94
38
73
61

Taulukossa on myös leirikeskusten seuraavan 10 vuoden majoituskustannus leiriläistä kohti, kun leiriläisten määrä säilyy vuoden 2015 tasolla. Hietasaaren, Siiranjärven,
Isoniemen ja Vasamon leirikeskusten seuraavan 10 vuoden vuorokausikustannukset
ovat selkeästi suuremmat kuin ulkopuolisten toimijoiden majoitusvuorokausikustannus täysihoidolla. Leirikeskusten keskimääräinen vuorokausikustannus on 61
€/hlö/vrk, vuoden 2015 leiriläisten määrällä laskettuna. Leirikeskusten keskimääräinen käyttöaste on aivan liian alhainen ja kiinteistö- ja investointikustannukset suuret
käyttöön suhteutettuna, jotta kaikki leirikeskukset voitaisiin säilyttää.

6.1.3 Kaikista leirikeskuksista luovutaan
Yhtenä vaihtoehtona on luopua kaikista leirikeskuksista ja järjestää leiritoiminta ulkopuolisten majoitus- ja koulutustiloja vuokraavien toimijoiden tiloissa.
Lähialueella majoitus- ja koulutustiloja vuokraavia toimijoita on mukavasti seurakuntayhtymän leiritoiminnan järjestämiseen.
Seuraavassa muutamia esimerkkejä:
Vuolle Setlementti ry. omistamassa Pikkusyötteen toimintakeskuksessa on 250 henkilön majoitusmäärä vuorokaudessa ja vapaita aikoja löytyy pitkin vuotta. Sesonkiaikaan (viikot 8-15) Pikkusyötteen täysihoitohinta on 58 euroa/henkilö/vuorokausi ja
sesongin ulkopuolisella ajalla 48 euroa/henkilö/vuorokaudessa.
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Taivalkosken seurakunnan Jokijärven leirikeskuksen majoitusmäärä on 50 henkilöä
vuorokaudessa. Täysihoitohinta vuorokaudelta on 30 euroa/henkilö, kun leirin kesto
on yli 5 vuorokautta.
Ulkopuolelta vuokrattavien leirikeskusten käyttömahdollisuudesta on tehty kartoitus,
joka on liitteenä 1.
Taulukossa 34 on esitetty koko leiritoiminta järjestettäväksi vuokratiloissa ja kustannuksena on käytetty Vuolle Setlementti ry.:n Pikkusyötteen toimintakeskuksen nykyistä täysihoitohintaa.
Taulukko 34. Leiritoiminta ulkopuolisen palveluntoimittajan tiloissa
Henkilövuoroleirikustannus
Leirikeskus
täyshoito €/vrk
kaudet
€/ vuosi
Vuokratilat
35000
58
2 030 000

leirikustannus
€/ 10 vuotta
20 300 000

Vuoden 2015 leirikeskusten kävijämäärällä vuoden leirikustannus olisi 2 miljoonaa,
joka on sama kuin nykyisten leirikeskusten välttämättömät vuosittaiset kiinteistö- ja
investointikustannukset seuraavan 10 vuoden aikana.
Kustannusvertailussa tulee huomioida, että Pikkusyötteen toimintakeskus on tasoltaan kuten Suvelan ja Rokuan leirikeskukset, tasoa hyvä.
6.1.4 Osa leirikeskuksista säilytetään ja osasta luovutaan
Laatuarvioinnin, kiinteistökustannuksen leiriläistä kohden ja kiinteistökustannuksen
huonepinta-ala kohden perusteella Rokuan, Juuman, Suvelan ja Lämsänjärven leirikeskukset ovat säilytettäviä leirikeskuksia. Näiden leirikeskusten yhteenlaskettu majoitusvuorokausien määrä on kaksinkertainen vuoden 2015 leiriläismäärään verrattuna.
Taulukko 35. Vaihtoehto säilytettäväksi esitettävistä leirikeskuksista

Leirikeskus

Juuman leirikeskus
Lämsänjärven leirikeskus
Rokuan leirikeskus
Suvelan leirikeskus
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PeruskorjausKiinteistöja
kustannukset uudisrakennus- Yhteensä €
10 vuodelle
kustannukset
10 vuodelle
1 640 140
965 820
4 668 940
2 227 510
9 502 410

350 000
250 000
300 000
900 000

1 990 140
1 215 820
4 668 940
2 527 510
10 402 410

Kustannus /
leiriläinen/
vrk
€/hlö/vrk
19
19
37
31
27
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Säilytettäväksi esitettävien leirikeskusten kiinteistö- ja investointikustannukset 10
seuraavalle vuodelle on 10,4 miljoonaa euroa, joka on puolet nykyisten leirikeskusten
seuraavan 10 vuoden kiinteistö- ja investointikustannuksesta. Peruskorjaustarve olisi
0,9 miljoonaa euroa. Säilytettäväksi esitettävien leirikeskusten kiinteistökustannukset
ovat 27 euroa leiriläistä kohti vuorokaudessa ja leirikeskusten käyttöaste nousisi 54
%. Majoitusvuorokauden kiinteistö- ja investointikustannus leiriläistä kohti on laskettu
38 130 leiriläisellä.
Rokuan ja Juuman leirikeskukset sijaitsevat ympäristöissä, jotka tarjoavat hienoja ja
ainutlaatuisia luontoelämyksiä. Leirikeskusten läheisyydessä on myös ohjelmapalveluja tarjoavia yrityksiä. Suvelan leirikeskus sijaitsee lähellä kaupunkia ja palveluja,
mutta leirikeskuksen alue on rauhallinen. Suvelan leirikeskuksesta läheisyydessä on
Koitelinkosket, joka on mainio retkikohde. Lämsänjärven leirikeskus on ns. kaupunkileirikeskus.
Isoniemen ja Umpimähkän leirikeskukset sijaitsevat meren rannalla ja poikkeavat
ympäristöiltään muista leirikeskuksista. Leirikeskuksiin ei ole pitkä matka. Kaunis
ympäristö ja meri upeine auringonlaskuineen tekevät leireistä unohtumattomia.
Taulukko 36. Leirikeskukset meren rannalla

Leirikeskus

Isoniemen leirikeskus
Umpimähkän leirikeskus

PeruskorjausKiinteistöja
kustannukset uudisrakennus- Yhteensä €
10 vuodelle
kustannukset
10 vuodelle
1 150 000
1 150 000
2 300 000

2 400 000
2 400 000
4 800 000

3 550 000
3 550 000
7 100 000

Umpimähkän leirikeskuksen päärakennus on ollut käyttökiellossa ja Isoniemen leirikeskuksessa on ollut sisäilmaongelmia. Umpimähkän ja Isoniemen leirikeskukset
ovat purkukuntoisia. Toinen leirikeskuksista esitetään uudelleen rakennettavaksi.
Mahdollisessa leirikeskuksessa olisi noin 40 vuodepaikkaa. Viides leirikeskus on perusteltua, koska leiritoiminta ei ole tasaista ympäri vuoden vaan painottuu lasten ja
nuorten loma-aikaan. Lasten ja nuorten leirit muodostavat pääasiallisesti leiritoiminnan Oulun seurakunnissa. Leirikeskusten kiinteistö- ja investointikustannukset ovat
viidellä leirikeskuksella 36 euroa leiriläistä kohti vuorokaudessa ja leirikeskusten keskimääräinen käyttöaste 42 %, jos leiriläisten määrä vuodessa säilyy vuoden 2015 tasolla.
Lähellä, meren rannalla sijaitseva leirikeskus olisi myös partiolaisten käytössä telttaalueineen.
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Hietasaaren, Siiranjärven, Vasamon leirikeskuksista ja toisesta merenranta leirikeskuksesta luovutaan.

7 TYÖRYHMÄN ESITYS JATKOTOIMENPITEIKSI
Oulun seurakuntayhtymän leirikeskus tarveselvitystyöryhmä esittää, että Juuman,
Lämsänjärven, Rokuan ja Suvelan leirikeskukset säilytetään ja Hietasaaren, Siiranjärven ja Vasamon leirikeskuksista luovutaan heti. Merenranta leirikeskuksista joko
Isoniemeen tai Umpimähkään rakennetaan uusi leirikeskus. Rakentaminen Isoniemeen tai Umpimähkään edellyttää ympäristölupaa ja kummalle alueelle saadaan lupa rakentaa, se toteutetaan. Molempiin rakennushankkeisiin ei tule ryhtyä.
Työryhmän esityksellä leirikeskuksiin 10 vuoden aikana kohdistuvat kiinteistö- ja investointikustannukset laskevat 23 miljoonasta 14 miljoonaan euroon. Kiinteistö- ja investointikustannuksista laskettava majoitusvuorokauden kustannus leiriläistä kohti
laskee 61 eurosta 36 euroon vuorokaudessa, kun leiriläisten määrä pysyy vuoden
2015 tasolla.
Leirityön kehittämiseksi leirikeskus tarveselvitystyöryhmä profiloi leirikeskukset erilaisille ryhmille seuraavasti:
o Juuman leirikeskus: lapset, nuoret, aikuiset, partio
o Lämsänjärven leirikeskus: lapset, nuoret, aikuiset, vanhukset, partio
o Suvelan leirikeskus: lapset, nuoret, aikuiset, vanhukset,
vammaiset (ei näkö)
o Rokuan leirikeskus: lapset, nuoret, aikuiset, vanhukset, vammaiset, partio
o Isoniemen/Umpimähkän leirikeskus: lapset, nuoret, diakonia, perheet, partio
Tummennetut ryhmät sopivat erityisesti kyseisen leirikeskuksen luonteeseen ja ominaisuuksiin.
Leirikeskusten käyttöä tulee aktivoida ja kehittää. Leireillä tuetaan seurakuntalaisten
kristillistä uskoa ja kasvua seurakunnan jäsenenä. Leirillä päästään lähelle seurakuntalaista. Seurakuntien leirityön määrän säilyttäminen nykyisellä tasolla ja jopa kasvattaminen edellyttää, että työntekijöiden leirityötä tuetaan huolehtimalla heidän jaksamisestaan huomioimalla työvuorojärjestelyt ja vapaa päivät.
Työryhmä esittää jokaiselle leirikeskukselle omaa emäntää Juuman leirikeskuksesta
saatujen positiivisten kokemusten pohjalta ja että aikaisempina vuosina toiminut Leirikeskustyöryhmän toiminta käynnistetään uudelleen. Työryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää leiritoimintaa ja leirikeskuksia sekä kuljetusratkaisuja. Työryhmä
näkee tärkeäksi, että varausten periaatteita kehitetään oikeudenmukaisemmaksi tii-
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vistyneessä tilaratkaisussa. Työryhmässä tulee olla kaikkien leireille osallistuvien
työmuotojen sekä leirikeskuspalvelun edustus. Leirikeskusten käyttöä seurataan ja tilastoidaan jatkossa henkilömäärinä ja käyttövuorokausina kuukausitasolla. Oulun
seurakuntien tulee käyttää vain seurakuntayhtymän omia leirikeskuksia. Säilytettäväksi esitetyissä leirikeskuksissa on runsaasti majoituskapasiteettia, mutta leiritoiminnan joustavuuden varmistamiseksi suunnittelu vaatii keskustelua ja yhteensovittamista kaikkien työmuotojen kesken.
Leirikeskus tarveselvitystyöryhmä esittää, että leirien nimiä yhtenäistetään toiminnan
suunnittelun selkiinnyttämiseksi. Ja että leirejä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä
yhteisillä työntekijä- ja tilaresursseilla yli seurakuntarajojen aikaisempaa enemmän.
Tarveselvitystyöryhmä esittää rippikoulujen kestoa pääsääntöisesti 7 päivän (6 vrk)
mittaisiksi. Varhaisnuoriso- ja perheleirit ovat kolmen päivän leirejä, retriitit kestävät
viisi vuorokautta ja diakonialeirit kolme päivää. Leirikeskus tarveselvitystyöryhmä on
työstänyt ehdotuksen leirikeskusten käytöstä sesonkina, koululaisten loma-aikoina,
lasten ja nuorten sekä perheleirien osalta ajalle syksy 2017 – kesä 2018. Muu seurakunnan leiritoiminta voidaan selvityksen mukaan toteuttaa muuna aikana. Ehdotus on
liitteenä 2.
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LIITTEET
Liite 1.
Liite 2.

Kartoitus muiden toimijoiden leirikeskuksista
Ehdotus rippikoululeireistä ja muusta leirityöstä koululaisten loma-aikoina
syksy 2017 – kesä 2018

KIRJALLISUUSLÄHTEET
/1/
/2/
/3/
/4/
/5/
/6/
/7/
/8/
/9/

Oulun kaupunki/Oulu-tietoa, tilastoja Oulusta
Keskusrekisteri, Oulun seurakuntayhtymä, Jäsentietojen vuositilasto 2015
Kesä Salmessa –porvarillista huvilakulttuuria Oulun Toppilan salmessa,
Ulla Pohjamo 2003, s.38
Kalle Juntunen 19.4.2016
Virpiniemi-Isoniemi osayleiskaava
Kirkkohallitus, Kirkko 2020 tulevaisuusselonteko, Porvoo 2010
Tilastokeskus.fi/tup/seutunet/businessoulu_vaesto.html
Sakasti. evl.fi –Suomen ev..lut kirkko, leiri- ja retkitoiminta/
Kirkkoherra Petri Satomaan alustus ”Leiritoiminta Oulun seurakuntayhtymässä”
seurakuntalaisille järjestetyssä keskustelutilaisuudessa

KUVALÄHTEET
Kansikuva.

Rippikoululaisten luonnonmateriaaleista tekemä taideteos Vasamon
leirikeskuksen kentällä, Karhulat Oy, Anne Karhula, 2016

Kuvat 1-2.
Kuvat 3,19 ja 21.
Kuvat 4,7,11,14,17, 20,22,25 ja 29.
Kuvat 5,6,8,10,15,16,24,28,30 ja 31.
Kuva 9.
Kuvat 12,13, 23 ja 26.
Kuva 18.
Kuva 27.

Mcompetence Oy, Jaana Turunen
Google Maps
Karhulat Oy, Anne Karhula, 2016
Oulun seudun karttapalvelu, kaavoitus
Ely-keskus, POPELY/2632/2015
Tietopalvelut kauppalehti
Paikkatieto/airix.fi
Www.syke.fi/avointieto

TAULUKKOLÄHTEET
Taulukko 1.
Taulukko 2-9.
Taulukot 10-18.
Taulukko 19.
Taulukko 20.
Taulukko 21.
Taulukot 22-30.
Taulukko 31.
Taulukot 32-34.
Taulukko 35.
Taulukot 36,37
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www.ouka.fi, Oulun kaupunki/Oulu-tietoa, tilastoja Oulusta
Kysely seurakunnille leireille osallistumisesta
Seurakuntayhtymän kiinteistötieto
KH-90-00495-ohjekortti
Varaaja- tilanvarausjärjestelmä 2014 - 2015
Valmisteilla oleva Oulun maankäytön toteuttamisohjelma MATO 2016 - 2020
Leirikeskus tarveselvitystyöryhmän työpaja kevät 2016
Leirikeskus tarveselvitystyöryhmän työpaja kevät 2016
Oulun seurakuntayhtymä kiinteistötieto, Varaaja – tilanvarausjärjestelmä 2015
Oulun seurakuntayhtymä Jaana Valjus, Karhula Oy Anne Karhula
Kartoitus muiden toimijoiden leirikeskuksista
Leirikeskus tarveselvitystyöryhmän työpaja kevät 2016, Oulun seurakuntayhtymä
kiinteistötieto, Varaaja – tilanvarausjärjestelmä 2015

Liite 1.Kartoitus muiden toimijoiden leirikeskuksista

Leirikeskuksen nimi ja Etäisyys
Majoitussijainti
Oulusta km määrä

20.4.2016

Täysihoito €/vrk
tällä hetkellä

Kuukausi jolle toimija
pystyy tarjoamaan

Milloin varaus on tehtävä?

Huom.

Puh.nro

Ympäri vuoden.

Rippikouluviikot mahd. aikaisin ed. vuonna. Muuten 6
viikkoa aiemminkin onnistuu
pienemmät.

Listahinnat: Maj. 44e/hlö sis. aamupala, lounas 10e, kahvi+kahvileipä 4e, päivällinen 7,80,
iltapala 5,20.

044 299 0826 kurssisihteeri Sinikka Korhonen

Tulevat kesät ovat vakitoimijoilta melko täynnä. Muuna aikana viikonlopuille
mahtuu.
Tarjous lasketaan Tuleva kesä on melko lailla
tilaisuuden mukaan. täynnä omaa toimintaa, 6
Emäntäpalvelut
rippileiriä ja lasten leirit.
oltava heiltä.
Keittiö ja juhlatila
Vapaata elokuu-toukokuu
148,80.
viikolla, viikonloput varattuKoko talo 223,20. ja.

Syksyllä tehdään kevään
ryhmälle.

Hintaesimerkki: la-su 65e/hlö, pesu 87e/hlö.

satu.myllykangas@rko.fi
050 461 9554

Varaukset ovat tällä hetkellä
tehty vuoden päähän.

Tarjouspyyntö.

(08) 561 4500

Muutama kuukausi aiemmin.
Mitä aiemmin varaa, aina
parempi saatavuus.

Ei sisällä emäntäpalveluja, oltava
oma emäntä. Ovat kiinnostuneita
tarjoamaan heidän vapaita jaksojaan.

(08) 533 1174

Tilavuokra 125,-/vrk

31.3. mennessä kesäkauden
haku. Talvikauden haku 31.7.
mennessä.

044 703 8290 Anu
Saukkonen

Muutama kuukausi aiemmin.
Mitä aiemmin varaa, aina
parempi saatavuus. Tarjouspyyntö.
Muutama kuukausi aiemmin.
Mitä aiemmin varaa, aina
parempi saatavuus. Tarjouspyyntö.

044 786 1679 Sari
Kasvi

Kainuun Opisto, Mieslahti

160

kesällä 100, Yli 20 henkilön
15.8-31.5. ryhmälle tehdään
50
tarjous

Raudaskylän kristillinen
opisto, Ylivieska

145

Oppilasasunnot
n. 100

Kempeleen seurakunnan Luurinmutkan
leirikeskus, Utajärvi

75 km

39

Koortilan toimintakeskus, Muhos

33 km

33

Oulun kaupungin Koppanan leirikeskus, Oulu

25 km

25

Tarjous tehdään.
Yleensä oltava väh.
20 henkilöä.

Oulun kaupungin Sanginjoen leiri- ja kurssikeskus, Oulu. Tilasta on luovuttu.
Syötekeskus Oy, Nuorisokeskus Syöte (Vuolle
Setlementti), Pudasjärvi

140 km

250

Koivuhaka, leirikeskus,
Haukipudas

30 km

50

Törmälän tila, Siikakoski

65

50

48 euroa Eisesonki-aikaan
58 euroa Sesonkiaikaan vkot 8-15
750,- viikonlopun
tilavuokra, 120,sauna/kerta

lapset ja nuoret 40
e/vrk

Pitkin vuotta on vapaita
aikoja.

Toiminnassa huhtikuun
lopulta lokakuulle. Omaa
toimintaa melko täynnä.
Viikonloppuja vapaana.
Vakiasiakkaille pidetään
alkukesät varattuna (Liminka, Tyrnävä jne).

Muille vuodenajoille löytyy
aikoja. Mahd. ajoissa varaus.

Kouluaikaan keväällä ja alkusyksystä pystytään vuokraamaan
viikoillekin.

(050) 410 8855

08-241 311

1
Leirikeskuksen nimi ja Etäisyys
Majoitussijainti
Oulusta km määrä

Täysihoito €/vrk
tällä hetkellä

Kuukausi jolle toimija
pystyy tarjoamaan

Milloin varaus on tehtävä?

Huom.

Puh.nro

Neittävän kyläyhdistyksen kylätalo, Vaala

92

40

200-300 e tilavuokra

On vapaita aikoja. Ympärivuotinen toiminta.

Mitä aiemmin varaa, aina
parempi saatavuus. Tarjouspyyntö.

Kokki oltava omasta takaa.

040 9117 573 Aino
Leinonen

Eräkämpät Villi pohjola
c/o Lomarengas:
-Saapaskoski, Suomussalmi

252

20

tilavuokra 654,/viikko

Mitä aiemmin varaa, aina
parempi saatavuus.

0306 502 502

Eräkämpät Villi pohjola
c/o Lomarengas:
-Jauhovaara, Kuhmo

238

24

tilavuokra 739,/viikko

Mitä aiemmin varaa, aina
parempi saatavuus.

0306 502 502

Eräkämpät Villi pohjola
c/o Lomarengas:
-Pitkäkoski, Kuhmo

219

18

tilavuokra 642,/viikko

Mitä aiemmin varaa, aina
parempi saatavuus.

0306 502 502

Villi pohjola c/o Lomarengas: Luotsihotelli,
Hailuoto

55

34

2 hh 980,-/vko 2
hh 280,-/vkl

Toiminnassa 1.5.-15.10.

Mitä aiemmin varaa, aina
parempi saatavuus.

0306 502 502

Villi pohjola c/o Lomarengas: Rantasumppumökit, Hailuoto

55

23

5 eri tasoista mökkiä, 4 hh n. 600700,-/viikko

Toiminnassa 1.5.-30.9.

Mitä aiemmin varaa, aina
parempi saatavuus.

Lapiosalmi, Posio

200

59

47 e/vrk

On vapaita aikoja.

Mitä aiemmin varaa, aina
parempi saatavuus.

Hilturannan leirikeskus,
Pudasjärven seurakunta

90

42

500,-/vrk tilat,
+pitopalvelut

Vapaita viikkoja 26, 28, 90
ja 30.

Oma toiminta ensin.

Tarjouspyyntö.

08 882 3100

Jokijärven leirikeskus,
Taivalkosken seurakunta

165

50

Yli 5 vrk 30
e/vrk/hlö täysihoito

reilusti pystyy tarjoamaan
ulkopuoliseen käyttöön

Ympärivuoden käytössä.

Alle 5 vrk 40 e/vrk/hlö täysihoito

040 3532 769

Kultalan leirikeskus,
Raahen seurakunta

90

50

43 e/vrk/hlö

Peuhun kartano, Oulunsalo

19

20+18

Tarjouspyyntö

RVESELVITYS

6 hh 725 euroa/viikko. Mökeissä on
suihkut ja wc:t.

0400 344 545

Oma toiminta ensin.

Syksyllä ja alkutalvella eniten
tilaa. Yksittäisiä päiviä aina
löytyy.

Mitä aiemmin varaa, aina parempi saatavuus.

0306 502 502

08 213 2610

Päiväkäytössä tilat 200-500 hlölle
kesäaikaan.

040 4858 750

2
Leirikeskuksen nimi ja
sijainti

Etäisyys
Oulusta km

Majoitusmäärä

Täysihoito €/vrk tällä Kuukausi jolle toimija pystyy
hetkellä
tarjoamaan

Milloin varaus on tehtävä?

Huom.

Puh.nro

Varjakan kartano, Oulunsalo

20

Päiväkäyttötilat,
tarjouspyyntö

Mitä aiemmin varaa, aina parempi saatavuus.

n. 100 henkilölle päiväkäyttötilat.
Tarjouspyyntö

0400 682 382

Vaaskela, Vaaskiventie 25,
Hietasaari

4

Päiväkäyttötilat 40
hlölle, tarjouspyyntö

Mitä aiemmin varaa, aina parempi saatavuus.

Viikonloput on varattuja. Viikolle voi
tiedustella yksittäisiä päiviä. (Oulun
eläkeläiset ry)

0400 521 727

Lomakoti Lammela, Lammentie 24, Haukipudas

26

500,-/tilat/vko päära- Kesäkäytössä 1.6.-30.9.
kennus, sauna ja
grillikota

Mitä aiemmin varaa, aina parempi saatavuus.

Tänä kesänä elokuussa tilaa. Ostin
oma emäntä tai tuoda oma (Osti ry,
Oulun sairaus- ja tapaturmainvalidit)

050 571 9961

Kiltatalo Walhalla, Jaalakuja 1, Hietasaari

4

100-200 hlölle päiväkäyttökohde

Mitä aiemmin varaa, aina parempi saatavuus.

Vuokrataan klo 13-08 ajalle. Koko talo
ensimm. vrk 600-700 e/vrk, seur. vrk:t
-50%

045 129 4440

Seeppari, Mustasaarentie
4, Hietasaari

4

Tilat n. 20-25 henkilölle.

Mitä aiemmin varaa, aina parempi saatavuus.

(Oulun seudun CP-Yhdistys)

050 910 7903

Pohto, Hietasaari

6

RVESELVITYS

40-50

250 e/22 h,
14-12
89

Tarjouspyyntö

klo

Mitä aiemmin varaa, aina parempi saatavuus.

010 843 4550

3

Liite 2.
Taulukko. Ehdotus leirikeskusten käytöstä koululaisten loma-aikoina rippileireihin ja muuhun leirityöhön syksyllä 2017 – kesällä 2018

ROKUA (50)
JUUMA (40)
SUVELA (30)
IN/UM (30)

21.-27.10.
la-pe
TR
KS
KM
HP

26.12.-1.1.
ma-su
KS
OJ
PERHE
VARKKA

3.-9.3.
la-pe
TR
OJ
KM
HP

3.-9.6.
su-la
KEH.V.
KS
VARKKA
VARKKA

9.-15.6.
la-pe
KS
TR
KM
OS

15.-21.6.
pe-to
TR
OJ
KM
HP

24.-30.7.
su-la
10-LEIRI
TR
PERHE
VARKKA

30.6.-6.7.
la-pe
TKKO
KS
KM
HP

6.-12.7.
pe-to
OJ
TR
KM
HP

12.-18.7.
to-ke
OS
OJ
VARKKA
HP

Taulukossa rippikoululeirit ovat esitetty värillisinä. Rippikoululeirit on muutettu 5 päiväisistä 7 päiväisiksi.
Rippikoululeirejä on myös viikoilla 10 ja 43.
HP = Haukiputaan seurakunta
KS = Karjasillan seurakunta
KM = Kiiminki seurakunta
OJ = Oulujoen seurakunta
OS = Oulunsalon seurakunta
TKKO=Tuomiokirkkoseurakunta
TR = Tuiran seurakunta
VK=väestön kasvuvaraus
PERHE = perheleiri
VARKKA = varhaiskasvatus

RVESELVITYS

18.-24.7.
ke-ti
KS
TR

24.-30.7.
ti-ma
TR
OJ

30.7.-5.8.
ma-su
OJ
KS

HP

HP

VK

