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Tervetuloa Leirikesälle! 

Olet tulossa erinomaiselle leirille, jolla on paljon viihdyttävää ohjelmaa, reilusti kivaa tekemistä 

ja varmasti uusia kavereita. Omassa bronttoporukassasi on 12–22 muuta bronttoa sekä omat tutut ja 

luotettavat ohjaajat, jotka ovat apunasi ja keksivät kaikenlaista hauskaa juuri sinulle ja kavereillesi. Nuk-

kuminen teltoissa, monipuolinen leiriohjelma ja yli 60-vuotiset perinteet tuovat leireillemme sen oman, 

erityisen säväyksensä. 

Järjestämme leirejä Hyvinkään Kiljavalla, missä leiritoiminta on aloitettu jo 50-luvulla. 

Mukavista leireistä huolehtii monipuolinen ja taitava henkilökuntamme. Leirillä saa paljon herkullista 

ruokaa, leirin ensiapuvastaava pitää huolta terveydestäsi ja säilyttää lääkkeet varmassa tallessa. Öisin oh-

jaajat nukkuvat lähistöllä ja yövalvoja auttaa yön aikana eteen tulevissa asioissa. Ohjelmien ja harrastus-

mahdollisuuksien monipuolisuus takaa sen, että jokaisella on mahdollisuus kokea onnistumisen elämyk-

siä ja viettää mukava ja virkistävä loma. 

Tässä kirjeessä saatte lisää tietoa leiristä, leirilaskun sekä terveyskyselyn. Lukekaa kirje liitteineen 

huolellisesti. Jos vielä jokin asia kirjeen lukemisen jälkeen jää epäselväksi, ottakaa yhteyttä toimistoom-

me. Yhteystiedot löydätte tämän kirjeen lopusta. 

 

Leirin ajankohta ja lasku 

Leirin ajankohdan ja leirijakson hinnan näet oheisesta laskusta. Tarkista aina laskusta myönnetty leiri ja 

muut laskuun merkityt tiedot. 

Leirilasku tulee maksaa viimeistään eräpäivänä. Peruutuksista on ilmoitettava mahdollisimman pian Lei-

rikesä ry:n toimistoon. Huomaathan, että leirimaksun maksamatta jättäminen TAI leiriltä pois jää-

minen ei riitä peruutukseksi! 

Jos laskun maksamisen kanssa on haasteita, ota pikaisesti yhteyttä Leirikesän toimistoon. Jokai-

nen kohtaa joskus taloudellisia haasteita. Ymmärrämme haasteet laskun maksussa sangen hyvin, ja lähes 

kaikissa tapauksissa meillä on mahdollisuus neuvotella joustavammasta maksuaikataulusta tai maksu-

suunnitelmasta. 

Leirimaksusta on mahdollista saada palautusta, kun peruutusilmoitus tehdään vähintään kaksi viikkoa 

(14 vrk) ennen ko. leirin alkua. Äkillisissä sairastapauksissa riittää ilmoitus ennen leirin alkua, kun lääkä-
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rintodistus lähetetään myöhemmin toimistolle. Peruutusmaksu on laskun eräpäivän jälkeen kuitenkin 

aina 10 €. 

 

Leirille lähtö ja paluu 

Leirille voi tulla ja palata kahdella tavalla, joko yhteiskuljetuksella tai omalla kyydillä. Yhteiskuljetuksen 

varaukset tulee tehdä ajoissa ja maksaa ennen leirin alkua. 

Yhteiskuljetus 

Paikkavaraukset yhteiskuljetukseen täytyy tehdä viimeistään viikkoa ennen leirin alkua joko verkossa 

tai puhelimitse toimistolta. Voit tehdä varauksen itse verkossa osoitteessa: www.leiri.fi/leirikuljetus. 

Varaus on sitova ja maksuohjeet saat valintasi mukaan joko sähköpostitse tai perinteisesti kirjeenä. Yh-

teiskuljetuksen hinta on 13 € yhteen suuntaan per leiriläinen. 

Kuljetusten lähtö- ja paluupaikka on aivan Helsingin keskustassa oleva Mikonkadun tilausajopysäkki, 

joka sijaitsee Rautatientorin reunalla Mikonkadun puolella Grand Casinoa vastapäätä (ks. viimei-

sellä aukeamalla oleva kartta). Matkaltakin on mahdollista nousta kyytiin, kun asiasta sopii etukäteen lei-

rinjohtajan tai toimiston kanssa.  

Lähtöpaikalla kannattaa olla paikalla hyvissä ajoin ennen leirikuljetuksen ilmoitettua lähtöaikaa. Leirioh-

jaaja on lähtöpaikalla noin puoli tuntia etukäteen. Tarkista lähtö- ja paluuaikataulut viimeisellä sivulla 

olevasta taulukosta.  

Oma kyyti 

Jos tuotte leiriläisen itse leirille, kannattaa olla paikalla hyvissä ajoin ennen leirin aloitusaikaa. Tarkista 

leirin aikataulut viimeisellä sivulla olevasta taulukosta. Kotiväellä on mahdollisuus seurata leirin aloitta-

vaa lipunnostoa. 

 

Majoitus 

Leirillä nukutaan harjakattoisissa teltoissa, joissa on laudoista rakennettu puinen laveripohja, jonka 

päällä maavaate (kankainen suoja). Pakkaa mukaan hyvä ja lämmin makuupussi (tai kaksi ohuempaa) 

sekä paksu makuualusta, joilla pärjää vaikka hallayönäkin. 
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Leirilehti, sosiaalinen media, leiri-dvd sekä valoku-

vaaminen leirillä 

Kaikilta leireiltämme ilmestyy Leirilehti päivän tai parin välein osoitteessa www.leirilehti.fi. Lehti ker-

too leirin elämästä, ohjelmasta, leiriläisistä ja vähän leirin tekemisestäkin. Leirilehden päivittäminen 

ajoittuu usein iltaan leirin hiljentymisen jälkeen, joten aamuisin on mukava käydä katsomassa, mitä leiril-

lä on edellisenä päivänä tapahtunut. 

Julkaisemme lähes päivittäin sisältöä myös Leirikesän Facebook-sivuille osoitteessa 

www.facebook.com/leirikesa. Facebookin lisäksi kesän aikana sisältöä saatetaan julkaista myös Lei-

rikesän YouTube-tilillä osoitteessa www.youtube.com/leirikesa. 

Fiiliksiä ja kuvia voit etsiä suosioon nousseelta Leirikesän viralliselta Instagram –tililtä @leirikesa tai 

hashtagilla #leirikesa. 

Kaikilta leireiltämme tehdään myös leiri-dvd, joka on ostettavissa tai tilattavissa vierailupäivänä leiriltä. 

Lyhyimmistä leireistä koostetaan usein pidemmän leirin kanssa yhteinen leiri-dvd. Leiri-dvd on mukava 

muisto, jota on hauska katsella kerta toisensa jälkeen syksyisinä sadepäivinä.  

Jos haluatte tilata leiri-dvd:n etukäteen, niin muistakaa kertoa siitä brontolle ja antaa hänelle tarvittava 

rahasumma (15€) muiden kanttiiniostosten lisäksi. Voitte toki hankkia leiri-dvd:n vielä vierailupäivänä-

kin. 

Leirien aikana leiristä, leiriläisistä ja brontoista otetaan valokuvia ja videokuvaa pääasiassa Leirilehti- se-

kä leiri-dvd -käyttöön. Kuvia saatetaan käyttää myös tulevien leirien markkinoinnissa, esimerkiksi Lei-

rioppaassa tai Leirikesä ry:n tileillä sosiaalisessa mediassa. Joskus leireillämme vierailee myös lehdis-

töä tai tv- tai radiotoimitus.  Jos lapsenne kuvia ei saa käyttää tai ette halua hänestä otettavan ku-

via lainkaan, pyydämme ilmoittamaan asiasta toimistoomme ennen leirin alkua. 

Terveydenhoito - muista palauttaa terveyskysely! 

Leirillä on ensiapuvastaava, jonka puoleen voi kääntyä terveyttä koskevissa asioissa. Ohessa on huolta-

jien täytettäväksi tarkoitettu terveyskysely, joka tulee palauttaa maanantaihin 16.5. mennessä tai 

vähintään kolmea viikkoa ennen leirin alkua. Palautusosoitteet ovat terveyskyselyn alareunassa. 

Myös aikaisemmin leireillämme olleiden tulee palauttaa kysely, vaikka tiedot eivät olisikaan muuttuneet. 

Tarttuvaa tautia (esim. oksennustautia) sairastavaa leiriläistä ei saa lähettää leirille. Leiriolosuh-

teet hidastavat paranemista huomattavasti, emmekä myöskään toivo taudin leviämistä muihin leiriläisiin. 

Hyvänä nyrkkisääntönä on, että lapsen tulisi olla ainakin vuorokausi täysin terveenä ennen leirille lähtöä. 
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Leirille voi mainiosti tulla hieman myöhemmin, kun on tervehtynyt. Muistathan sairastapauksessa aina 

ilmoittaa asiasta leirille! 

Tapaturmavakuutus 

Leiriläiset on vakuutettu leirin ajaksi tapaturmien varalta. 

 

Postia leirille, yhteystiedot ja koti-ikävä leirillä 

Leiriläisille voi lähettää postia. Leiriläiselle voidaan kotoa lähettää terveisiä myös Leirilehden sivuilta 

www.leirilehti.fi. 

Leiriltä voi lähettää postia esimerkiksi kotiväelle tai sukulaisille. Kanttiinista voi ostaa postikortteja ja 

postimerkkejä. Jotta posti päätyisi oikeaan osoitteeseen, kannattaa leirille ottaa mukaan tarvittavat osoit-

teet.  

Osoite leirille 

Leiriläisen nimi 
Leirikesä ry (telttakylä, esim. ”Brontot”) 
Vihtilammintie 45 
05200 RAJAMÄKI 

 

Toimiston aukioloajat ja puhelinpäivystykset leireillä 

Leirikesän yhteystiedot ovat tämän kirjeen lopussa. Kesällä toimistomme palvelee sekä Helsingissä, 

että Kiljavan leirikeskuksessa. Helsingin toimisto vastaa leiri-ilmoittautumisiin, laskuihin, matkavarauk-

siin ym. liittyvissä kysymyksissä. Kiljavan leirikeskuksen toimisto vastaa kulloinkin käynnissä olevan lei-

rin ja leirillä olevien leiriläisten asioihin. 

Helsingin toimiston tavoitat puhelimitse maanantaista torstaihin kello 10.00–15.00. Helsingin toimisto 

jää kesätauolle perjantaina 15.7., jonka jälkeen kaikki palvelut siirtyvät Kiljavan leirikeskukseen. 

Kiljavan leirikeskuksen toimiston saat kiinni kesäkaudella ma 6.6.– la 6.8. arkisin kello 10.30–13.00 ja 

kello 15.00–17.00, jonka lisäksi leirin ensimmäisenä ja viimeisenä päivänä voi toimistolta kysyä vierailu-

päivään, ajo-ohjeisiin tai leirikuljetuksiin liittyviä asioita. Muina aikoina voitte jättää puhelinvastaajaan 

viestin. Molemmat toimistot tavoittaa myös sähköpostitse osoitteesta toimisto@leiri.fi.  

Huomaathan, että leiriläisiä ei pystytä noutamaan isolta leirialueelta puhelimeen eikä toimistossa valitet-

tavasti tiedetä jokaisen lapsen kuulumisia. Välitämme kuitenkin mielellämme terveiset leiriläisille. 
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Löytötavarat 

Huolellisesti nimikoidut tavarat löytävät omistajansa varmimmin. Jokaiselta leiriltä löytyy kuitenkin sen 

päätyttyä huomattava määrä omistajaltaan kadonneita nimikoituja ja nimikoimattomia löytötavaroita. 

Löytötavaroita säilytetään leirillä Kiljavalla viimeisen leirin päättymiseen asti. Sen jälkeen arvok-

kaimmat ja leiriviikkojen 8 ja 9 löytötavarat viedään Helsingin toimistolle, jossa löytötavaroita säilyte-

tään elokuun loppuun asti. 

Alkukesän löytötavarat hävitetään tai toimitetaan edelleen hyväntekeväisyyteen löytötavaran arvon mu-

kaan. Elokuun jälkeen arvokkaimmat löytötavarat toimitetaan Suomen Löytötavarapalveluun 

(www.loytotavara.net tai 0600-41006, 1,98–3,56€/min+pvm). 

 

Infotilaisuus 

Järjestämme maanantaina 30.5. klo 18.00 toimistollamme (Partioasemalla osoitteessa Töölönka-

tu 55, 00250 Helsinki) infotilaisuuden ensimmäiselle Leirikesän leirilleen lähtevien lasten huoltajille. 

Paikalla saat laajempaa tietoa leireistämme ja toiminnastamme sekä kerromme muun muassa käytännöl-

lisiä vinkkejä leirin mukavan sujumisen varmistamiseksi. Tilaisuudessa vastaamme myös muihin leiriä 

koskeviin kysymyksiin.  

Erillistä ilmoittautumista ei tarvita. Tervetuloa! 
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Bronttona Kiljavalla 

Kesä on jälleen ovella ja leirikuume nousee jo! Vaikka luonto vasta heräileekin talviunestaan, Leirike-

sän leirejä on ehditty suunnitella jo useampia kuukausia. Vielä toistaiseksi Kiljavan kankailla kuuluu vain 

honkien humina, mutta piakkoin ne täyttyvät jälleen kesän leiriläisistä. 

Olet ehkä jo useana aikaisempana kesänä ehtinyt oppia tuntemaan Kiljavaa leiriläisenä tai jopa brontto-

na. Nyt sinulle tarjoutuu jälleen oiva tilaisuus tutustua leirielämän toiseen puoleen eli siihen miten oh-

jelma, huolto, keittiö ja muut järjestelyt toimivat. On mukava huomata, että olet ottanut haasteen vastaan 

ja toivotammekin sinut tervetulleeksi Kiljavan Leirikesälle brontoksi! 

 

Bronttona leirillä 

Brontoilla on leireillämme aivan erityinen rooli. Bronttona toimit leiriläisille ”isosiskona tai –veljenä” ja 

ennen kaikkea hyvänä esimerkkinä leiriläisille. Oletkin usein leiriläiselle lähes rock-idolin asemassa. 

Leirillä telttakylässä on yleensä noin 16–18 leiriläistä, 1–3 bronttoa ja yleensä 2–4 ohjaajaa. Olet olennai-

nen osa telttakylää ja sen takia on tärkeää, että myös sinä olet mukana telttakylähetkissä, nukutuksissa ja 

muussa telttakylän yhteisessä toiminnassa. 

Bronton vapaudet ja vastuut 

Brontoilla on huolehdittavinaan joitain leirin toimintaan liittyviä tehtäviä, eli niin sanottuja ”nakkeja”. 

Nakit organisoidaan jokaista viikkoa varten erikseen yhdessä brontto-ohjaajan kanssa ja niitä ovat esi-

merkiksi keittiönakit ja vessansiivousnakit. Nakkien suorittaminen ajallaan on merkityksellistä koko lei-

rin sujumisen kannalta. 

Bronttona kuulut yhteen lasten telttakylään ja telttakylätiimiin ja toisaalta bronttoporukkaan, jolla on 

omat ohjaajansa. Nukutte omissa, brontoille varatuissa teltoissa ja päiväaikataulunne poikkeaa hieman 

leiriläisten aikataulusta. Brontot osallistuvat mm. joka päivä ohjaajien kanssa ohjelmapalaveriin, jossa 

käydään läpi tulevan vuorokauden ohjelmat, joiden toteuttamiseen brontot voivat halutessaan osallistua. 

Omien ohjaajienne kanssa teillä on myös omaa, vain brontoille suunnattua ohjelmaa. Tästä kuulet lisää 

leirille saavuttuasi! 

Kaikenlaisten tupakkatuotteiden sekä kaikkien päihteiden hallussapito ja käyttö on Leirikesä 

ry:n leireillä kielletty. Tätä sääntöä rikkovat lähetetään kotiin kesken leirin omalla kustannuksellaan. 
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Ohjelma 

Leirillä on tarjolla monipuolista ohjelmaa: käsin tekemistä, tutkimista, liikkumista, satuja, seikkailuja ja 

luontoa. Päiväohjelmaamme kuuluu neljä ruokailua, kolme tai neljä ohjattua ohjelmaa sekä vapaa-aikaa.  

Leirillä saunotaan kahdesti, jonka lisäksi brontoilla on useita omia bronttosaunavuoroja ja mahdollisuus 

peseytymiseen tarpeen mukaan. 

Päivän aikataulu 

08:30 herätys! Bronttona voit vielä kääntää kylkeä 

09:00 aamiainen, jos haluat 

10:00 lipunnosto, kaikkien on oltava paikalla! 

10:10 1. ohjelma 

12:00 lounas 

12:30 telttakylähetki, kanttiini, vapaa-aikaa ja pieni välipala 

15:00 2. ohjelma 

17:00 päivällinen 

18:00 3. ohjelma 

20:00 iltapala, iltapesut ja –satu 

22:00 leiriläisten hiljaisuus 

00:59 hiljaisuus 
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Ruokailu 

Leirin muonituksesta vastaa Leirikesän oma keittiöhenkilökunta. Päivittäin tarjotaan aamupala, kaksi 

lämmintä ateriaa, pieni välipala ja iltapala. Ateriat valmistetaan pääosin kotimaisista peruselintarvikkeis-

ta ja vihannekset toimitetaan tuoreena, joten leirillä saat monipuolista kotoista ruokaa. 

Jos sinulla on erityisruokavalio, siitä tulee ehdottomasti ilmoittaa terveyskyselyssä vähintään 

kolme (3) viikkoa ennen leiriä, jotta voimme ottaa sen parhaalla mahdollisella tavalla huomioon. 

Määrittelethän erityisruokavalion tarkasti (esim. allerginen tuoreelle vai kypsennetylle tomaatille). 

 

Kanttiini eli leirikioski 

Leirikioski eli leiritermein kanttiini on auki kerran päivässä. Siellä myydään muun muassa jäätelöä, lim-

saa, makeisia, postikortteja ja -merkkejä sekä huippusuosittuja Leirikesä-tuotteita. Lisäksi kanttiinista voi 

ostaa muuta pientä leirillä tarvittavaa, kuten hammasharjoja ja paristoja. 

Rahojen katoamisen välttämiseksi jokaisen leiriläisen rahat siirretään leirille tultaessa henkilökohtaiselle 

leiritilille, josta kanttiiniostokset vähennetään. Makeis- ym. herkkuostoksiin saa käyttää enintään 6 

euroa päivässä, muut ostokset lasketaan erikseen. Summa ei kuitenkaan ole suositus vaan maksimi. 

Miettikää yhdessä kotona, mikä olisi sopiva summa päivän tai koko leirin makeis- ja muille ostoksille. Ti-

lille jäänyt rahamäärä palautetaan leirin lopuksi. 

Leiriltä voi lähettää postia esimerkiksi kotiväelle tai sukulaisille. Kanttiinista voi ostaa postikortteja ja 

postimerkkejä. Lisäksi leiriltä voi lähettää sähköpostia e-kortilla, joita saa 0,50 €:lla kanttiinista. Täytetty 

ja e-laatikkoon jätetty kortti lähetetään leiriltä eteenpäin sähköpostitse. Jotta posti päätyisi oikeaan osoit-

teeseen, kannattaa leirille ottaa mukaan tarvittavat sekä tavalliset osoitteet että sähköpostiosoitteet. 
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Leirille saapuminen 

Jos tuotte bronton itse leirille, kannattaa olla paikalla hyvissä ajoin ennen leirin aloitusaikaa. Tarkista lei-

rin aikataulut viimeisellä sivulla olevasta taulukosta. 

Kotiväellä on mahdollisuus seurata leirin aloittavaa lipunnostoa. Ennen lipunnostoa leirillä palvelee pieni 

kahvio, josta voi ostaa virvokkeita, jäätelöä ja kahvia sekä suosittuja Leirikesä-tuotteita. 

Vierailupäivä 

Bronton kotiväki ja muut vierailijat ovat tervetulleita tutustumaan leiriimme jokaisen leirin viimeisenä 

päivänä. Tarkista vierailupäivän ja leirin päättymisen ajankohdat viimeisen sivun taulukosta. Vierailupäi-

vänä on myös mahdollisuus tavata leirin ohjaajia ja muuta henkilökuntaa ja keskustella tarkemmin oman 

lapsen leirin sujumisesta. Vierailupäivänä leirin ohjelma on suunniteltu vierailijoita ajatellen ja aikaa lei-

rialueeseen tutustumiseen on jätetty runsaasti.  

Leirillä on mahdollisuus nauttia kahvia sekä lounasta pientä korvausta vastaan. Toivomme kaikkien vie-

raiden nauttivan päivän ohjelmasta. Varaathan lounasta ja mahdollisia kanttiinihankintoja varten myös 

hieman käteistä rahaa mukaasi, vaikka voitkin maksaa myös yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla.  
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Varusteluettelo

Reput ja kassit 

 iso reppu tai laukku (ei montaa pikkunys-
sykkää) 

 pikkureppu, jossa voit kuljettaa saunatava-
roita sekä varusteita leiriretkillä  

 

Majoittuminen 

 lämmin makuupussi tai kaksi ohuempaa, 
makuupussin sisään voi lisäksi laittaa pussi-
lakanan lämmittämään lisää ja suojaamaan 
pussia likaantumiselta 

 riittävän paksu makuualusta tai kaksi 
ohuempaa (esim. umpisolumuovinen) 

 halutessasi tyyny 
 

Vaatteet 

 lämmin yöpuku, yöt voivat olla hyvin kylmiä 
(yöksi on tärkeää vaihtaa kuiva, lämmin yö-
puku) 

 pipo, hanskat ja kaulahuivi 
 kunnon sadepuku eli sadetakki ja sadehou-

sut, myös Gore-Tex tai vastaava vedenpitä-
vä asu käy (välttämättömiä - leirillä ei pär-
jää esimerkiksi kertakäyttöisellä sadetakil-
la!) 

 varrelliset kumisaappaat 
 pitkät housut ja varahousut, kuten verkkarit  
 shortseja/hameita 
 lämpimiä pitkähihaisia paitoja 
 tuulenpitävä takki 
 villapaita 
 kesäpaitoja 

 lippis tms. päähine auringon suojaksi (au-
rinkoisina päivinä leirillä on hattupakko) 

 sandaalit tms. vilpoiset kengät  
 lenkkarit tms. umpikengät 
 sukkia, sekä villaisia että tavallisia 
 alusvaatteita, myös pitkät kalsarit tai tri-

koot 
 uimapuku tai -housut 

 

Henkilökohtaiset peseytymis-
välineet 

 pyyheliina 
 peseytymisvälineet: hammasharja ja -tahna, 

saippua ja shampoo 
 

Muut tarvikkeet 

 omat lääkkeet 
 sairasvakuutuskortti (Kela-kortti) 
 täytettävä juomapullo leiriretkiä varten 

(bussiin kannattaa ottaa juotavaa mukaan, 
mikäli leiriläinen saapuu leirikuljetuksella!) 

 taskulamppu ja varaparistot 
 istuinalusta (vaikka makuualustan palanen) 
 hyttysmyrkky, aurinkorasva  
 kanttiinirahaa (ks. leirikirjeen kohta Kant-

tiini) 
 osoitteet esimerkiksi postikorttien lähettä-

mistä varten 
 

 

 

Kännykän, tabletin, kameran, mp3-soittimen tms. sähkötoimisen laitteen tuot leirille täysin 
omalla vastuullasi! Leiriolosuhteissa sähkölaite voi mennä rikki tai kadota, eikä Leirikesä kor-
vaa laitteita. 
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Vinkkejä pakkaamiseen 

Leirillä ollaan ulkona säällä kuin säällä, joten sään mukaiset varusteet ja pukeutuminen ovat erittäin tär-

keitä leiriläisten viihtyvyydelle. 

Kaikki varusteet tulee nimikoida, sillä se helpottaa huomattavasti niiden palauttamista. Leirikesä ei 

vastaa leirillä kadonneista tai hajonneista varusteista. Lisäksi likapyykkiä varten on hyvä varata tyhjä 

pussi.  

Pakatkaa tavarat yhdessä leiriläisen kanssa ryhmittäin pusseihin, jotta repussa tai laukussa säilyisi järjes-

tys ja tavarat myös löytyvät repusta. Likapyykkiä varten on hyvä varata tyhjä pussi. 

Leiriläiselle ei välttämättä kannata ostaa uusia varusteita leirille. Varusteita kannattaa ainakin ensimmäi-

sille leireille pyytää lainaksi tuttavilta, sukulaisilta ja naapureilta. 

Leirin päätyttyä on hyvä tarkistaa vielä kerran, ovatko kaikki mukaan pakatut tavarat pa-

lanneet kotiin. 
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Ajo- ja leirikuljetusohjeet 

Leirikuljetukset kaikille leireille 

Oheiseen Helsingin keskustan karttaan on merkitty leirikul-
jetusten lähtö- ja paluupaikka. Paikka on Mikonkadun tila-
usajopysäkki, joka sijaitsee aivan Rautatientorin reu-
nalla Mikonkadun puolella Grand Casinoa vastapäätä.  
Leirin ohjaaja on paikalla noin puoli tuntia ennen lähtöai-
kaa. Muistathan varata paikan kuljetukseen ajoissa ja tarkis-
taa tarkat lähtöajat! 

Ajo-ohje Kiljavan leirikeskuk-
seen 

Leirikeskuksen osoite on Vihtilammintie 45, 05200 Ra-
jamäki (Hyvinkää/Nurmijärvi). 

Leirikesän Kiljavan leirikeskus sijaitsee Märkiöjärven ran-
nalla lähellä Rajamäkeä, Helsingistä on matkaa Kiljavalle n. 
50 km. Helsingistä Rajamäen kautta tullessa käännytään ju-
naradan ylittävän sillan jälkeen huoltoaseman kohdalta va-
semmalle kohti Röykkää ja tietä ajetaan noin 2 km.  

Rajamäen-Röykän väliseltä Kiljavantieltä on opasteet leirille 
johtavalle tielle. Leirin alku- ja loppupäivinä kapealla tiellä 
on paljon liikennettä, joten aja varovasti. Leirialueen ku-
peessa on pysäköintipaikkoja; seuraa opasteita ja pysäköin-
tiohjaajia.  

Ohje vuorobussilla Kiljavan lei-
rikeskukseen tuleville 

Kiljavan suuntaan liikennöivät Korsisaari-yhtiöiden linja-autot. Katso linja-autojen aikataulut Matkahuol-
lon verkkosivuilta: https://www.matkahuolto.fi/. Oikean pysäkin nimi on "Kiljavan kivi" ja pysäkiltä on 
noin 1,5 km kävelymatka leirille. 

Takaisin leiriltä pääsee leiriläisten bussilla, jos tilausautossa on vapaita paikkoja. Matka maksaa 13 €. 
Voit tarkistaa paikkatilanteen etukäteen toimistoltamme. 

Kuvalliset ajo-ohjeet (värikuvat ja kartta) löytyvät Leirikesän verkkosivuilta:  
www.leiri.fi  kesäleirit  leirille kulkeminen  
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Leiri 
Aika 

K
uljetus 

leirille lähtee 
klo 

Leiri 
alkaa klo 

Vierailupäivä 
Paluukuljetus 
leiriltä klo 

Paluukuljetus 
H

elsingissä arviolta 
klo 

K
uljetusten 

viim
einen 

varauspäivä  

K
iljavan Leirikesä 1 

m
a 6.6. - la 11.6.2016 

9:00 
10:00 

la 11.6. klo 10:00 - 13:00 
13:00 

14:00 
m

a 30.5. klo 11:59 

K
iljavan Leirikesä 2-1 

su 12.6. - la 18.6.2016 
15:00 

16:00 
la 18.6. klo 10:00 - 13:00 

13:00 
14:00 

su 5.6. klo 11:59 

K
iljavan Leirikesä 2-2 

su 12.6. - ke 15.6.2016 
15:00 

16:00 
ke 15.6. klo 10:00 - 13:00 

13:00 
14:00 

su 5.6. klo 11:59 

K
iljavan Leirikesä 2-3 

ke 15.6. - la 18.6.2016 
15:00 

16:00 
la 18.6. klo 10:00 - 13:00 

13:00 
14:00 

ke 8.6. klo 11:59 

K
iljavan Leirikesä 3-1 

su 19 .6. - la 25.6.2016 
15:00 

16:00  
la 25.6. klo 10:00 - 13:00 

13:00 
14:00 

su 12.6. klo 11:59 

K
iljavan Leirikesä 3-2 

su 19.6. - to 23.6.2016 
15:00 

16:00 
to 23.6. klo 10:00 - 13:00 

13:00 
14:00 

su 12.6. klo 11:59 

K
iljavan Leirikesä 4-1 

su 26.6. - la 2.7.2016 
15:00 

16:00 
la 26.6. klo 10:00 - 13:00 

13:00 
14:00 

su 19.6. klo 11:59 

K
iljavan Leirikesä 4-2 

su 26.6. - ke 29.6.2016 
15:00 

16:00 
ke 29.6. klo 10:00 - 13:00 

13:00 
14:00 

su 19.6. klo 11:59 

K
iljavan Leirikesä 4-3 

ke 29.6. - la 2.7.2016 
15:00 

16:00  
la 2.7. klo 10:00 - 13:00 

13:00 
14:00 

ke 22.6. klo 11:59 

K
iljavan Leirikesä 5 

su 3.7. - la 9.7.2016 
15:00 

16:00 
la 9.7. klo 10:00 - 13:00 

13:00 
14:00 

su 26.6. klo 11:59 

K
iljavan Leirikesä 6 

su 10.7. - la 16.7.2016 
15:00 

16:00 
la 16.7. klo 10:00 - 13:00 

13:00 
14:00 

su 3.7. klo 11:59 

N
uorten Leiri 

m
a 18.7. - la 23.7.2016 

9:00 
10:00 

la 23.7. klo 10:00 - 13:00 
13:00 

14:00 
m

a 11.7. klo 11:59 

K
iljavan Leirikesä 8 

su  24.7. - la 30.7.2016 
15:00 

16:00 
la 30.7. klo 10:00 - 13:00 

13:00 
14:00 

su 17.7. klo 11:59  

K
iljavan Leirikesä 9 

su 31.7. - la 6.8.2016 
15:00 

16:00 
la 6.8. klo 10:00 - 13:00 

13:00 
14:00 

su 24.7. klo 11:59 

  O
m

alla kyydillä leirille tullessa kannattaa saapua noin 15–30 m
inuuttia ennen leirin alkam

isaikaa.  

K
uljetukset varataan verkkosivuilta tai toim

istolta. O
hjaaja on kuljetuksen lähtöpaikalla noin 30 m

inuuttia ennen linja-auton lähtöaikaa. 

  



Leirikesä ry 

Helsingin toimisto 

Leirikesä ry 
Töölönkatu 55, 2 krs. 
00250 HELSINKI 
 

puh. (09) 8865 1280  
ma-to klo 10.00–15.00  
 
avoinna pe 15.7.2016 saakka, jonka  
jälkeen leirikeskuksessa  
 
toimisto@leiri.fi 
https://www.leiri.fi 

Leirikeskus Kiljavalla 

Leirikesä ry 
Vihtilammintie 45 
05200 RAJAMÄKI 
 

puh. (09) 8865 1282 
ma-pe klo 10.30–13.00 ja klo 15.00–17.00  
 
avoinna ma 6.6. – pe 6.8. välisenä aikana. 
 
 
toimisto@leiri.fi 
https://www.leiri.fi 
 

Muista nämä ennen leiriä! 

 postita terveyskysely 16.5. mennessä tai vähintään kolme (3) viikkoa ennen leiriä 
postita Helsinkiin toukokuun loppuun asti, kesäkuusta alkaen suoraan Kiljavalle. Osoitetie-
dot yllä. Kuoreen tunnus ”terveyskysely”. 

 infoilta ensimmäiselle Leirikesän leirille lähtevien lasten huoltajille maanantaina 
30.5. klo 18:00 Helsingin toimistolla 

 varaa tarvittaessa leirikuljetus viimeistään viikkoa ennen leiriä 
varaa itse verkosta: www.leiri.fi/leirikuljetus tai puhelimitse toimistolta 
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