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VÄLKOMMEN PÅ DAGSLÄGER! 

H-Ä-R-L-I-G-T att du kommer med på läger! Nu har du stans bästa sommarvecka framför 

dig! På lägret väntar dig nya kompisar, nya erfarenheter och massor av somriga aktiviteter. 

Det blir åtminstone matlagning på utfärdskök, simning, utfärder, snickeri och mängder av 

äventyr som låter dig prova på och lära dig nya saker! 

Utom lägerdeltagarna finns på lägret ledare som har hand om lägrets program och ser till 

att ni får mat och är trygga samt sköter annat praktiskt. Samma ledare är också jättebra på 

att hitta på de bästa lekarna, berätta de roligaste historierna och hjälpa till när något tokigt 

inträffar.  

Lägrets personal och kansliet står gärna till tjänst med svar på alla frågor som en 

lägerdeltagare eller hens anhöriga kan ha – före, under och efter lägret! 

Bara sommaren redan skulle vara här! 

Detta brev ger dig mycket ny information om lägret. Här berättar vi om hur man 

kommer till lägret, om lägrets program och lägrets vardag, om kontakthållning och 

lägernyheter samt om lägerutrustning och packning. 

Läs brevet omsorgsfullt. Om något fortfarande är oklart när du har läst brevet kan du 

kontakta kansliet. Kontaktuppgifterna finns på brevets sista sida. 
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Tidpunkten för lägret 

Lägrets tidpunkt framgår av den separata lägerfakturan, av bekräftelsen på din lägerbokning 

och på bokningstjänstens OMASIVU. Logga in på OMASIVU på adressen 

www.leiri.fi/omasivu 

På OMASIVU kan du kontrollera tidpunkten för lägret samt kontakt- och 

anmälningsuppgifterna. 

 

Ankomst till lägret och hemfärd 

Lägerledarna är på plats dagligen kl. 8.30–16.00. Program ordnas kl. 9.00–16.00. Lägerdagen 

kan inledas flexibelt med början kl. 8.30. Lägerdagen tar slut senast kl. 16.00, varefter 

deltagarna åker hem. 

Barnet kan ta sig till lägret på egen hand eller följas dit av en anhörig. Observera att lägren 

ordnas på platser där det inte nödvändigtvis går att parkera. 

I hälsoenkäten som ska fyllas i före lägret ber vi dig vänligen ange om ditt barn efter lägret 

får bege sig hemåt på egen hand eller om hen avhämtas av en bekant vuxen. Då vet våra 

ledare om barnet kan släppas iväg ensamt. 

Hälsoenkäten fyller du i enkelt och snabbt på bokningstjänstens OMASIVU  som finns 

på adressen www.leiri.fi/omasivu 
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Hälsovården – kom ihåg att fylla i hälsoenkäten! 

På daglägret är det ledarna som ser till barnens välmående. På bokningstjänstens OMASIVU 

finns en hälsoenkät som vårdnadshavarna ombeds fylla i. 

Hälsoenkäten fyller du i enkelt och snabbt på bokningstjänstens OMASIVU, med adressen 

www.leiri.fi/omasivu 

Hälsoenkäten ska fyllas i och sparas senast två (2) veckor innan lägret börjar. Enkäten 

ska fyllas i också för barn som tidigare har deltagit i våra läger, trots att uppgifterna är 

oförändrade. 

Frågorna i hälsoenkäten gäller uppgifter av betydelse för lägervistelsen, om till exempel 

barnets eventuella allergier, diet och sjukdomar samt läkemedel. Samtidigt ber vi er svara 

på frågorna om barnets simkunnighet, om barnet får gå hem på egen hand när lägerdagen 

är slut och om det är tillåtet att fotografera barnet på lägret. 

Ett barn som lider av en smittsam åkomma (t.ex. spysjuka) får inte skickas till lägret! Smittan 

kan spridas till andra lägerdeltagare eller personalen. 

Barnet ska vara fullt frisk åtminstone ett dygn innan hen åker till lägret. Till lägret kan hen 

komma lite senare, efter att ha tillfrisknat. Kom ihåg att meddela lägret om ditt barn har 

insjuknat! 

Olycksfallsförsäkring 

Lägerdeltagarna är under lägertiden försäkrade mot olycksfall. Olycksfallsförsäkringen är för 

deltagarna en primär försäkring, vilket betyder att Leirikesäs försäkring om olyckan är 

framme täcker personskador. Försäkringen täcker inte saker som går sönder under lägret, 

till exempel kläder och glasögon. 
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Kontaktuppgifter och kontakt under lägret 

Lägerdeltagaren får ha sin mobiltelefon med sig. Barnet får inte använda telefonen medan 

programmet pågår. Vanligen får deltagarna tillgång till sina telefoner en liten stund varje 

dag, om de så vill. Text- eller WhatsApp-meddelanden kan vara bästa sättet att 

kommunicera direkt till barnets egen telefon.  

• Lägrets telefonnummer framgår av den separata bokningsbekräftelse som skickats 

i samband med detta brev. Om det under lägerveckan dyker upp någonting som 

kräver information eller avtal ombeds du kontakta lägrets telefonnummer. 

o Lägrets telefon är öppen endast under pågående läger kl. 8.30–16.00. 

Numret tar också emot text- eller WhatsApp-meddelanden. 

Kansliet i Helsingfors svarar på frågor före lägret. Kansliet i Helsingfors svarar på frågor med 

anknytning till lägeranmälning, fakturor o annat dylikt. 

• Kansliet i Helsingfors når du per telefon på nummer (09) 8865 1280 

o Telefontjänsten är öppen måndag–torsdag kl. 10.00–15.00. 

 

Lägerfakturan 

Lägerfakturan ska betalas senast på förfallodagen. Annulleringar ska så snart som möjligt 

anmälas  till Leirikesä ry:s kansli. 

Om du har problem med att betala fakturan ska du utan dröjsmål kontakta Leirikesäs 

kansli. Alla står vi någon gång inför ekonomiska svårigheter. Vi har stor förståelse för att det 

kan vara svårt att betala en faktura och i nästan alla fall har vi möjlighet att förhandla om 

en smidigare betalningstidtabell eller förhandla om en betalningsplan. 

 

Sjukdomsfall under lägertiden och avbrutet läger 

Ibland måste ett barn avbryta sin lägervecka. Det kan finnas många olika orsaker till 

avbrottet, till exempel: 

• familjen vill ha hem barnet 
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• barnet vill själv hem från lägret 

• barnet insjuknar på lägret 

• barnet retar eller t.ex. slår andra 

• barnet har med sig narkotika 

I sådana situationer meddelas hemmet och någon anhörig måste hämta hem barnet. I ovan 

nämnda fall återbetalas lägeravgiften inte. 

 

Stipendium som stöd för lägeravgiften 

Leirikesä ansöker också i år om understöd från stiftelsen Tunkelon säätiö för sänkt 

lägeravgift för familjer med ekonomiska, sociala eller medicinska problem. Tunkelon säätiö 

fattar beslut om sina understöd i slutet av våren (preliminärt i april 2020). Om vi får 

understöd beviljar vi på särskild ansökan stipendium för sänkt lägeravgift. 

Du kan ansöka om stipendium med ansökningsblanketten som finns på vår webbsida. 

Ansökan tas till behandling om vi får understöd från Tunkelon säätiö. Meddelande om 

beviljat stipendium skickas till barnets primära vårdnadshavare på den e-postadress som 

uppgetts i samband med anmälan. 

Alla stipendieansökningar behandlas tidigast i april 2020. 

OBS! Om förfallodagen infaller innan stipendieansökan har behandlats ska lägeravgiften i 

alla fall betalas! Om en stipendiemottagare redan har hunnit betala sin lägerfaktura 

återbetalar vi den erlagda summan till betalaren, efter självriskavdrag. 

Ansök om stipendium på adressen www.leiri.fi/stipendi 
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Sociala medier och fotografering på lägret 

Under lägertiden fotograferas och videofilmas lägret och lägerdeltagarna, i första hand för 

publicering i sociala medier. Bilderna kan också användas för marknadsföring av 

kommande läger, till exempel i Leiriopas eller på Leirikesä ry:s konton i sociala medier (t.ex. 

Facebook, Instagram, YouTube m.fl.). Ibland får våra läger också besök av pressen eller 

någon tv- eller radioredaktion. 

Fyll i fotograferingstillståndet på bokningstjänstens OMASIVU. Fotograferingstillståndet 

finns i internet på adressen www.leiri.fi/omasivu. Dessutom är det bra att prata om 

fotografering hemma, i enlighet med ovanstående. 

Så gott som dagligen publicerar vi också innehåll på Leirikesäs Facebook-sidor med 
adressen www.facebook.com/leirikesa 

Bilderna från lägret kan ses på Leirikesäs officiella Instagram –konto @leirikesa eller 
med hashtaggarna #leirikesa och #partiolaistenpaivaleiri. 

Vid sidan av Facebook och Instagram kan innehåll från lägret också publiceras på 
Leirikesäs YouTube-konto med adressen www.youtube.com/leirikesa 
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SOM LÄGERDELTAGARE PÅ DAGSLÄGER 

Det finns mycket att göra på lägret: jobba med händerna, utforska, röra på sig, sagor, 

äventyr, utfärder och naturen. I dagsprogrammet ingår ledd verksamhet, lunch och fritid. 

Lägrets program och tidtabell 

Programmet kan i någon mån variera från läger till läger men här ser du en riktgivande 

tidtabell. 

8.30–9.00 ankomst till lägret 

9.00 lägerdagen inleds 

9.30–11.00 program 

11.00–12.30 lunch: tillredning, måltid och disk 

12.30–14.00 program 

14.00–14.30 mellanmål 

14.30–15.45 program 

15.45–16.00 gemensam avslutning 

16.00 lägret är slut – dags att åka hem! 

 

Kosthåll 

Varje dag äter lägerdeltagarna en lunch som de själva, under ledning av lägerledarna, 

anrättar på utfärdskök. I lägerdagen ingår också mellanmål. 

Om barnet följer en specialdiet ska du ovillkorligen informera oss om detta i hälsoenkäten, 

minst två (2) veckor före lägret, för att vi på bästa möjliga sätt ska kunna beakta dieten. Du 

ombeds specificera  dieten noggrant (t.ex. allergisk mot färsk eller tillagad tomat).  

Hälsoenkäten fyller du i enkelt och snabbt på bokningstjänstens OMASIVU, med adressen 

www.leiri.fi/omasivu 
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Utrustning som ska tas med till lägret 

Inne går vi strumpfota eller i inneskor. Vi är ute varje dag så barnet ska ha med sig lämpliga, 

väderanpassade utekläder, som det går att springa och leka i men också sitta stilla och laga mat. 

Också om väderprognosen är vackert väder ska du packa ner tillräckligt varma kläder. Bra skodon 

och en mössa ingår också i lägerutrustningen. 

Vattenflaska, baddräkt/-byxor och en liten handduk ska packas i en ryggsäck. Under varje läger 

försöker vi simma åtminstone en gång. På nästan varje lägerplats kan till exempel regnkläder och 

badutrustning uppbevaras hela veckan  

Under lägerdagen lagar vi mat och äter ute. Packa alltså också matbestick (tallrik, mugg, gaffel och 

sked i plast) i ryggsäcken! Besticken sköljs på lägret men det är bäst att diska dem ordentligt hemma 

varje kväll. 

Ryggsäckar och kassar 

 Ryggsäck för transport av ombyteskläder och annan utrustning till lägret och för att bära dem med 
sig på utfärd. 

Kläder 

 inneskor eller -tossor (strumpor går också bra) 

 väderanpassade utekläder – bra skodon och mössa  

 regnkläder 

 varm långärmad tröja 

 baddräkt/-byxor och liten handduk 

Matbestick 

 tallrik och mugg i plast 

 gaffel och sked 

 

VIKTIGT: Utrusta dig alltid för läger i enlighet med årstidens klimat och den aktuella 

väderprognosen! Packa ner tillräckligt varma kläder och utrustning. 

OBS! Det är bra att hemma prata om huruvida mobilen (eller någon annan elektronisk apparat) 

ska tas med. Lägerförhållandena är sådana att apparaten kan gå sönder eller tappas bort. Leirikesä 

ersätter inte trasiga apparater. 

 



11 

Hittegods 

Omsorgsfullt märkta föremål hittar säkrast sin ägare. Märk alltså vartenda föremål med 

barnets namn. Efter avslutat läger är det bäst att en gång till kontrollera att allt som 

packades ner också har kommit tillbaka hem. 

Om du efter lägret, hemma, märker att något föremål fattas ska du utan dröjsmål kontakta 

lägret eller kansliet i Helsingfors. 

Hittegods överförs efter lägret till hittegodsbyrån Suomen Löytötavarapalvelu i Vallgård, 

Helsingfors (www.loytotavara.net eller 0600-41006, 1,98–3,56 euro/min+lsa). 

Leirikesä ersätter inte föremål som tappats bort eller gått sönder under lägret. 

 

Packningstips 

All utrustning ska namnmärkas. Det har stor betydelse för att sakerna ska kunna 

returneras. Leirikesä ansvarar inte för saker som tappats bort eller gått sönder under lägret.  

Det är inte nödvändigtvis någon vits att köpa ny lägerutrustning åt lägerdeltagaren. 

Åtminstone till det första lägret är det bättre att försöka låna utrustningen av bekanta, 

släktingar och grannar. 

Efter avslutat läger är det bra att en extra gång kontrollera att alla saker som packades ner 

också har kommit med tillbaka hem.  

http://www.loytotavara.net/
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KONTAKTUPPGIFTER 

Kansliet i Helsingfors 

Leirikesä ry 

Tölögatan 55, 2 vån. 

00250 HELSINGFORS 

 

tel. (09) 8865 1280 

må-to kl. 10.00–15.00. 

toimisto@leiri.fi 

https://www.leiri.fi 

 

 

 

Kom ihåg detta före lägret! 

 Fyll i och spara hälsoenkäten senast två 
(2) veckor före lägret 

• Fyll i enkelt på webben: 
www.leiri.fi/omasivu 

• ELLER posta till Helsingfors. 
Adressen ovan. Märk kuvertet 
”hälsoenkät”. Om du fyller i 
enkäten på webben behövs ingen 
postning. 

 

 

Telefonnumret till ditt eget läger hittar du i 
bokningsbekräftelsen för lägret eller på 
Leirikesäs webbsajt  

» https://www.leiri.fi/yhteystiedot 

mailto:toimisto@leiri.fi
https://www.leiri.fi/
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