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TERVETULOA PARTIOLAISTEN PÄIVÄLEIRILLE! 
Voit onnitella itseäsi, sillä olet varmistanut itsellesi parhaan kesäviikon kaupungissa! Tiedossa on 

retkikeittimellä kokkausta, uusia kavereita, uimista, retkeilyä, nikkarointia ja paljon muuta muka-

vaa. Lupaamme, että pääset leirillä kokeilemaan ja oppimaan jotain uutta. 

Leirin ohjaajat pitävät huolta leirin ohjelmasta, ruokailuista ja käytännön asioista. Ohjaajilta hoi-

tuvat sekä parhaiden leikkien keksiminen että nirhaantuneiden polvien hoitaminen. Leirin henki-

lökunta ja toimisto vastaavat ilomielin kaikkiin kysymyksiin, joita sinulla tai kotiväelläsi herää 

ennen leiriä tai leirin aikana. 

Mahtavaa, että olet tulossa leirille! 

 

Tässä kirjeessä saat kattavasti lisää tietoa leiristä. Kirjeessä kerrotaan leirille kulkemi-

sesta, leirinohjelmasta, yhteydenpidosta ja leirillä tarvittavista tavaroista. 

Lue kirje liitteineen huolellisesti. Jos vielä jokin asia kirjeen lukemisen jälkeen jää epäselväksi, ota 

yhteyttä toimistoon. Yhteystiedot löydätte tämän vihkon viimeiseltä sivulta. 

 

Kesää ja leirejä innolla odottaen 

 

Essi Pankka ja Emma Japisson  

Leirinjohtajat 
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Leirin ajankohta 

Leirin ajankohdan ja paikan näet leirilaskusta ja varauspalvelun OMASIVULTA. Kirjaudu OMASI-

VULLE osoitteessa www.leiri.fi/omasivu 

Tarkista laskulta ja OMASIVULTA leirijakson ajankohta ja muut tiedot. 

 

Leirille saapuminen ja kotiin lähtö 

Leiriohjaajat ovat päivittäin paikalla klo 8.30-16.30. Ohjelmaa on klo 9-16. Leiripäivän voi aloittaa 

ja lopettaa joustavasti klo 8.30-16.30 välillä. 

Lapsi voi tulla leirille itsenäisesti tai vanhempien saattamana. Huomioithan, että leirit järjestetään 

paikoissa, joilla ei välttämättä ole omaa parkkipaikkaa. 

Kerrothan ennen leiriä täytettävässä Terveyskyselyssä, saako lapsesi lähteä leiriltä leiri-

päivän jälkeen yksin kotiin, vai hakeeko hänet tuttu aikuinen. Silloin ohjaajamme tietävät, 

saako lapsen päästää yksin leiriltä kotiin.  

 

Mitä leiripäivään kuuluu? 

Leirillä on paljon erilaista tekemistä: käsin tekemistä, tutkimista, liikkumista, satuja ja retkiä. Päi-

väohjelmassa on ruokailu, ohjelmaa ja yhdessäoloa.  

8.30 – 9.00 Saapuminen 

09.00 Leiripäivän aloitus 

9.30 – 11.00 Ohjelma 

11.00 – 12.30  Lounaan teko, syöminen ja tiskaus 

12.30 – 14.00 Ohjelma 

14.00 – 14.30 Välipala 

14.30 – 15.45 Ohjelma 

15.45 – 16.00 Yhteinen lopetus 

16.00 – 16.30 Kotiin 
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Ruokailu 

Leirillä syödään päivittäin lounas ja välipala.  

Jos lapsella on erityisruokavalio, siitä tulee ehdottomasti ilmoittaa terveyskyselyssä ennen 

leiriä, jotta voimme ottaa sen parhaalla mahdollisella tavalla huomioon. Määrittelethän eri-

tyisruokavalion tarkasti (esim. allerginen tuoreelle vai kypsennetylle tomaatille). 

Voit täyttää terveyskyselyn verkossa: www.leiri.fi/omasivu 

 

Mitä leirille mukaan 

Sisällä ollaan sukilla tai sisäkengissä. Ulkoilemme joka päivä, joten mukana pitää olla sopivat 

ulkovaatteet, joissa voi juosta ja leikkiä. Kesäkuussa on vielä vilpoista, eli vaikka säätiedotus lu-

paisikin hyvää, pakkaa silti mukaan myös lämmintä vaatetta. Hyvät kengät ja päähine kuuluvat 

myös leirivaatetukseen. 

Reppuun kannattaa pakata juomapullo ja uikkarit ja pieni pyyhe. Jokaisella leirillä pyritään 

käymään uimassa vähintään yhden kerran. Melkein jokaisella leiripaikalla voi viikon ajan säilyttää 

esim. sadevaatteita ja uimavarusteita.  

Leiripäivinä laitetaan ruoka ja syödään ulkona. Pakkaa siis reppuun myös ruokailuvälineet 

(muovinen lautanen, muki, haarukka ja lusikka)! Astiat huuhdellaan leirissä, mutta ne kannattaa 

pestä huolella kotona vielä iltaisin. Leiriltä saat oman partiohuivin ja leiripaidan. 
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Sosiaalinen media ja valokuvaaminen leirillä 

Julkaisemme lähes päivittäin sisältöä päiväleirien Facebook-sivuille osoitteessa www.face-

book.com/partiolaistenpaivaleirit. Leirin kuvia voi katsoa Leirikesän viralliselta Instagram –

tililtä @leirikesa tai hashtageilla #leirikesa ja #partiolaistenpaivaleiri. 

Julkaisemme usein sisältöä Partiolaisten päiväleirien Facebook-sivuilla osoitteessa 

www.facebook.com/partiolaistenpaivaleirit 

Leirin kuvia voi katsoa Leirikesän viralliselta Instagram –tililtä @leirikesa tai 

hashtageilla #leirikesa ja #partiolaistenpaivaleiri 

Facebookin ja Instagramin lisäksi kesän aikana sisältöä saatetaan julkaista myös Leirike-

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

Leirien aikana leiristä ja leiriläisistä otetaan valokuvia ja videokuvaa pääasiassa sosiaalisessa me-

diassa käytettäväksi. Kuvia saatetaan käyttää myös tulevien leirien markkinoinnissa, esimerkiksi 

Leirioppaassa tai Leirikesä ry:n tileillä sosiaalisessa mediassa (esim. Facebook, Instagram, You-

Tube, Google+ yms.). Joskus leireillämme vierailee myös lehdistöä tai tv- tai radiotoimitus. 

Täyttäkää OMASIVULLA myös tieto lapsenne kuvausluvasta. Keskustelkaa lapsenne 

kanssa valokuvaamisesta yllä mainitun mukaisesti. 

 

Omat kännykät ja yhteydenpito 

Leiriläisellä saa olla oma matkapuhelin mukana. Puhelin ei ole lapsella ohjelman aikana käytössä. 

Tarkemmat ohjeet puhelimen käytöstä annetaan leirillä. Tavallisesti leiriläiset saavat puhelimet 

joka päivä hetkeksi käyttöön, jos haluavat. Teksti- tai WhatsApp-viesti voi olla helpoin tapa viestiä 

leiriläisen omaan kännykkään.  

Henkilökunnan puhelinnumero lähetetään teille lähempänä leirin ajankohtaa muiden tarpeellis-

ten yhteystietojen kanssa. Olethan yhteydessä suoraan leirin puhelinnumeroon, jos leiriviikon ai-

kana ilmaantuu jotakin tiedotettavaa tai sovittavaa asiaa. 

Ennen leiriä esiin tulevissa kysymyksissä olethan yhteydessä tämän vihkon viimeiseltä sivulta 

löytyviin yhteystietoihin. 
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Terveydenhoito - muista täyttää terveyskysely! 

Täytäthän ennen leiriä terveyskyselyn helposti ja nopeasti lapsen OMASIVULLA osoit-

teessa www.leiri.fi/omasivu 

Terveyskysely tulee täyttää ja tallentaa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen leirin alkua. 

Myös aikaisemmin leireillämme olleiden tulee täyttää kysely, vaikka tiedot eivät olisikaan muut-

tuneet. 

Terveyskyselyssä kysytään leirin kannalta tarpeellisia tietoja esimerkiksi lapsen mahdollisista al-

lergioista ja lääkkeistä. Samalla pyydämme vastaamaan kysymyksiin lapsen uimataidosta, voiko 

lapsen päästää yksin leiriltä kotiin päivän päätteeksi ja saako lasta valokuvata leirillä. 

 

Sairastuminen ennen leiriä 

Tarttuvaa tautia (esim. oksennustautia) sairastavaa leiriläistä ei saa lähettää leirille! Tauti 

voi tarttua muihin leiriläisiin tai henkilökuntaan.  

Huom! Lapsen tulee olla ainakin vuorokausi täysin terveenä ennen leirille lähtöä. Leirille voi tulla 

hieman myöhemmin, kun on terve. Muista ilmoittaa asiasta leirille, jos lapsi on sairaana! 

Jos lapsesi sairastuu äkillisesti ennen leirin alkua eikä kykene osallistumaan leirille ollenkaan, voit 

saada leirimaksusta palautusta ilmoittamalla sairastumisesta Leirikesän toimistoon ennen leirin 

alkua ja toimittamalla lääkärintodistuksen myöhemmin toimistolle. Peruutusmaksu on laskun 

eräpäivän jälkeen vähintään 10 €. 

Tapaturmavakuutus 

Leiriläiset on vakuutettu leirin ajaksi tapaturmien varalta. Tapaturmavakuutus on leiriläiselle en-

sisijainen vakuutus, joten haverin tai kolhun sattuessa Leirikesän vakuutus kattaa aiheutuneet 

henkilövahingot. Vakuutus ei korvaa leirillä rikkoutuneita tavaroita, kuten vaatteita tai silmäla-

seja. 

Leirin keskeytyminen 

Joskus lapsen leiri keskeytyy. Keskeytykselle voi olla monta erilaista syytä, esimerkiksi lapsen sai-

rastuminen tai se että lapsi kiusaa tai lyö toisia leirillä. Tällaisissa tilanteissa asiasta ilmoitetaan 

kotiin ja lapsi pitää tulla hakemaan pois. Näissä tapauksissa leirimaksua ei palauteta. 
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Leirin ajankohta ja lasku 

Leirin ajankohdan ja leirijakson hinnan näet laskusta. Tarkista aina laskusta leiri, jolle olet ilmoit-

tautunut, ja muut laskuun merkityt tiedot. Leirin tiedot näet myös varauspalvelun OMASIVUlta. 

Leirilasku tulee maksaa viimeistään eräpäivänä. Peruutuksista on ilmoitettava mahdollisimman 

pian Leirikesä ry:n toimistoon. Huomaa, että leirimaksun maksamatta jättäminen TAI 

leiriltä pois jääminen ei riitä peruutukseksi! 

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

Jokainen kohtaa joskus taloudellisia haasteita. Ymmärrämme haasteet laskun maksussa sangen 

hyvin, ja lähes kaikissa tapauksissa meillä on mahdollisuus neuvotella joustavammasta maksuai-

kataulusta tai neuvotella maksusuunnitelmasta. 

 

Stipendejä leirimaksuun vähävaraisille perheille 

Leirikesä on saanut Tunkelon säätiöltä avustuksen leirimaksujen alentamiseksi perheiltä, joilla on 

taloudellisia, sosiaalisia tai terveydellisiä haasteita. Voit hakea stipendiä vapaamuotoisella sähkö-

postiviestillä, jossa perustelet lyhyesti miksi tarvitsette avustusta leirimaksuun. Kerro myös mille 

leirille olette ilmoittautuneet. Jos teille myönnetään stipendi ja olette jo maksaneet leirimaksun, 

voitte saada palautusta leirimaksusta.  

Stipendihakemukset toimitetaan osoitteeseen toimisto@leiri.fi 

 

Löytötavarat 

Huolellisesti nimikoidut tavarat löytävät omistajansa varmimmin, joten kirjoita lapsen nimi 

kaikkiin tavaroihin! Leirin päätyttyä on hyvä tarkistaa vielä kerran, ovatko kaikki mukaan pa-

katut tavarat palanneet kotiin. Olkaa leiriin yhteydessä, jos huomaatte jotain puuttuvan. 

Jos huomaat leirin jälkeen kotona jonkin tavaran puuttuvan, niin ole välittömästi yhteydessä lei-

rille.  
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Partiolaisten päiväleirit 7-10 -vuotiaille Helsingissä 
Leirin nimi Leiripäivät Leiripäivä al-

kaa ja päät-
tyy klo 

Leiripaikka Leirinjohtaja 

Arabia 1 ma 4.6. - pe 8.6. 8.30 - 16.30 Arabian nuorisotalo 
Arabianpolku 1 A 2 
00560 Helsinki 

Emma Japisson 

Arabia 3 ma 18.6. - to 21.6.  8.30 - 16.30 

Arabia 4 ma 25.6. - pe 29.6. 8.30 - 16.30 

Herttoniemi 1 ma 4.6. - pe 8.6. 8.30 - 16.30 Kettutien nuorisotalo 
Kettutie 8 B 
00800 Helsinki 

Emma Japisson 

Herttoniemi 2 ma 11.6. - pe 15.6. 8.30 - 16.30 

Herttoniemi 3 ma 18.6. - to 21.6.  8.30 - 16.30 

Herttoniemi 4 ma 25.6. - pe 29.6. 8.30 - 16.30 

Kivikko 1 ma 4.6. - pe 8.6. 8.30 - 16.30 Kivikon nuorisotalo 
Kivikonkaari 21 
00940 Helsinki 

Emma Japisson 

Kivikko 2 ma 11.6. - pe 15.6. 8.30 - 16.30 

Lauttasaari 1 ma 4.6. - pe 8.6. 8.30 - 16.30 Lauttasaaren nuori-
sotalo Apaja 
Pajalahdentie 10 A b 
00200 Helsinki 

Essi Pankka 

Lauttasaari 2 ma 11.6. - pe 15.6. 8.30 - 16.30 

Lauttasaari 3 ma 18.6. - to 21.6.  8.30 - 16.30 

Lauttasaari 4 ma 25.6. - pe 29.6. 8.30 - 16.30 

Malmi 1 ma 4.6. - pe 8.6. 8.30 - 16.30 Malmin nuorisotalo 
Kunnantie 3 
00700 Helsinki 

Emma Japisson 

Malmi 2 ma 11.6. - pe 15.6. 8.30 - 16.30 

Malmi 3 ma 18.6. - to 21.6.  8.30 - 16.30 

Malmi 4 ma 25.6. - pe 29.6. 8.30 - 16.30 

Munkkiniemi 1 ma 4.6. - pe 8.6. 8.30 - 16.30 Kirisiskojen kolo  
(Munkkiniemen 
kirkko) 
Tiilipolku 6 
00330 Helsinki 

Essi Pankka 

Munkkiniemi 2 ma 11.6. - pe 15.6. 8.30 - 16.30 

Munkkiniemi 3 ma 18.6. - to 21.6.  8.30 - 16.30 

Munkkiniemi 4 ma 25.6. - pe 29.6. 8.30 - 16.30 

Oulunkylä 1 ma 4.6. - pe 8.6. 8.30 - 16.30 Oulunkylän nuoriso-
talo 
Kylänvanhimmantie 
25 
00640 Helsinki 

Emma Japisson 

Oulunkylä 2 ma 11.6. - pe 15.6. 8.30 - 16.30 

Oulunkylä 3 ma 18.6. - to 21.6.  8.30 - 16.30 

Oulunkylä 4 ma 25.6. - pe 29.6. 8.30 - 16.30 
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Taivallahti 1 ma 4.6. - pe 8.6. 8.30 - 16.30 Kerhis, Taivallahden  
kasarmi 
Mechelininkatu 32 
00260 Helsinki 

Essi Pankka 

Taivallahti 2 ma 11.6. - pe 15.6. 8.30 - 16.30 

Taivallahti 3 ma 18.6. - to 21.6.  8.30 - 16.30 

Taivallahti 4 ma 25.6. - pe 29.6. 8.30 - 16.30 

Tullinpuomi 1 ma 4.6. - pe 8.6. 8.30 - 16.30 Leikkipuisto Tullin-
puomi 
Mannerheimintie 81 
00270 Helsinki 

Essi Pankka 

Tullinpuomi 2 ma 11.6. - pe 15.6. 8.30 - 16.30 

Tullinpuomi 3 ma 18.6. - to 21.6.  8.30 - 16.30 

Viikki 1 ma 4.6. - pe 8.6. 8.30 - 16.30 Asukastalo Kaari 
Tilanhoitajankaari 9 
00790 Helsinki 

Emma Japisson 

Viikki 2 ma 11.6. - pe 15.6. 8.30 - 16.30 

Viikki 3 ma 18.6. - to 21.6.  8.30 - 16.30 

Vuosaari 1 ma 4.6. - pe 8.6. 8.30 - 16.30 Nuorisotalo Merirasti 
Jaluspolku 3 
00980 Helsinki 

Emma Japisson 

Vuosaari 2 ma 11.6. - pe 15.6. 8.30 - 16.30 

Vuosaari 3 ma 18.6. - to 21.6.  8.30 - 16.30 

 

Partiolaisten päiväleirit 7-10 -vuotiaille Espoossa 
Leirin nimi Leiripäivät Leiripäivä al-

kaa ja päät-
tyy klo 

Leiripaikka Leirinjohtaja 

Espoon Keskus 1 ma 4.6. - pe 8.6. 8.30 - 16.30 Espoon tuomiokirk-
koseurakunnan ker-
hotilat 
Kirkkoranta 2 
02770 Espoo 

Essi Pankka 

Espoon Keskus 2 ma 11.6. - pe 15.6. 8.30 - 16.30 

Espoon Keskus 3 ma 18.6. - to 21.6.  8.30 - 16.30 

Saunalahti  
(Nuori Espoo) 

ma 4.6. - pe 8.6. 8.30 - 16.30 Saunalahden nuoriso-
tila 
Brinkinmäentie 1 
02330 Espoo 

Essi Pankka 

Mankkaa 
(Nuori Espoo) 

ma 11.6. - pe 15.6. 8.30 - 16.30 Mankkaan nuorisotila 
Vanhan Mankkaan-
kuja 2 C 
02180 Espoo  

Essi Pankka 
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Partiolaisten päiväleirit 7-10 -vuotiaille Vantaalla 
Leirin nimi Leiripäivät Leiripäivä al-

kaa ja päät-
tyy klo 

Leiripaikka Leirinjohtaja 

Hiekkaharju 1 ma 4.6. - pe 8.6. 8.30 - 16.30 Hiekkaharjun nuori-
sotila Kolmekutonen 
Leinikkitie 36 
01350 Vantaa 

Emma Japisson 

Hiekkaharju 2 ma 11.6. - pe 15.6. 8.30 - 16.30 

Hiekkaharju 3 ma 18.6. - to 21.6.  8.30 - 16.30 

Hiekkaharju 4 ma 25.6. - pe 29.6. 8.30 - 16.30 

 

Partiolaisten seikkailijaleirit 10-12 -vuotiaille Espoossa ja Helsingissä 
Leirin nimi Leiripäivät Leiripäivä al-

kaa ja päät-
tyy klo 

Kokoontumis-
paikka 

Leirinjohtaja 

Espoon Keskus 1 ma 4.6. - pe 8.6. 8.30 - 16.30 Espoon tuomiokirk-
koseurakunnan ker-
hotilat 
Kirkkoranta 2 
02770 Espoo 

Essi Pankka 

Espoon Keskus 2 ma 11.6. - pe 15.6. 8.30 - 16.30 

Espoon Keskus 3 ma 18.6. - to 21.6.  8.30 - 16.30 

Tullinpuomi 1 ma 4.6. - pe 8.6. 8.30 - 16.30 Leikkipuisto Tullin-
puomi 
Mannerheimintie 81 
00270 Helsinki 

Essi Pankka 

Tullinpuomi 2 ma 11.6. - pe 15.6. 8.30 - 16.30 

Tullinpuomi 3 ma 18.6. - to 21.6.  8.30 - 16.30 

Vartiosaari ma 11.6. - pe 15.6. 8.30 - 16.30 Ilmoitetaan myöhem-
min. 

Emma Japisson 

Östersundom ma 25.6. - pe 29.6. 8.30 - 16.30 Östersundomin leiri-
keskus 
Knutersintie 915 
00890 Helsinki 

Emma Japisson 
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YHTEYSTIEDOT 

Leirikesän toimisto 

Leirikesä ry 
Töölönkatu 55, 2 krs. 
00250 HELSINKI 
avoinna pe 29.6.2018 saakka. 
 
puh. (09) 8865 1280  
ma-to klo 10.00–15.00  
 
toimisto@leiri.fi 

https://www.leiri.fi 

Leirinjohtajat, päiväleirit 

Arabian, Herttoniemen, Hiekkaharjun, 
Kivikon, Roihuvuoren, Malmin, Oulunky-
län, Vartiosaaren, Viikin, Vuosaaren ja 
Östersundomin leirit 
 
Emma Japisson 
p. 044 756 4757 
emma.japisson@leiri.fi  
 

Espoon Keskuksen, Lauttasaaren, Mank-
kaan, Munkkivuoren, Saunalahden, Tai-
vallahden ja Tullinpuomin leirit 
 
Essi Pankka 
p. 044 756 3561 
essi.pankka@leiri.fi 

 

Yhteystiedot leirin aikana: 

Oman leiripaikan henkilökunnan puhelinnumero lähetetään teille lähempänä leirin ajankohtaa 
muiden tarpeellisten yhteystietojen kanssa. Olethan yhteydessä suoraan leirin puhelinnumeroon, 
jos leiriviikon aikana ilmaantuu jotakin tiedotettavaa tai sovittavaa asiaa. 

Muista nämä ennen leiriä! 

 täytä terveyskysely viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen leiriä 
• täytä helposti verkossa osoitteessa: www.leiri.fi/omasivu 
• TAI postita paperiversio Helsinkiin toukokuun loppuun asti, kesäkuusta alkaen suo-

raan Kiljavalle. Osoitetiedot yllä. Kuoreen tunnus ”terveyskysely”. Jos täytät kyselyn 
verkossa, paperiversiota ei tarvitse postittaa. 
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