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TERVETULOA PÄIVÄLEIRILLE! 

Voit onnitella itseäsi, sillä olet varmistanut itsellesi parhaan lomaviikon kaupungissa! Tie-

dossa on retkikeittimellä kokkausta, uusia kavereita, uimista, retkeilyä, nikkarointia ja paljon 

muuta mukavaa. Lupaamme, että pääset leirillä kokeilemaan ja oppimaan jotain uutta. 

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

hoituvat sekä parhaiden leikkien keksiminen että nirhaantuneiden polvien hoitaminen. Lei-

rin henkilökunta ja toimisto vastaavat ilomielin kaikkiin kysymyksiin, joita sinulla tai kotivä-

elläsi herää ennen leiriä tai leirin aikana. 

Mahtavaa, että olet tulossa leirille! 

Tässä kirjeessä saat paljon lisää tietoa leiristä. Kirjeessä kerrotaan leirille kulkemisesta, 

leirin ohjelmasta ja leirin arjesta, yhteydenpidosta ja leirin kuulumisista sekä leiriva-

rusteista ja pakkaamisesta. 

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

teyttä toimistoon. Yhteystiedot ovat tämän kirjeen viimeisellä sivulla. 
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Leirin ajankohta 

Leirin ajankohdan näet erillisestä leirilaskusta, leirin varausvahvistuksesta ja varauspalvelun 

OMASIVULTA. Kirjaudu OMASIVULLE osoitteessa www.leiri.fi/omasivu 

Tarkista laskulta ja OMASIVULTA leirijakson ajankohta sekä yhteys- ja ilmoittautumistiedot. 

 

Leirille lähtö ja paluu 

Leiriohjaajat ovat päivittäin paikalla klo 8.30–16.00. Ohjelmaa on klo 9.00–16.00. Leiripäivän 

voi aloittaa joustavasti klo 8.30 alkaen. Leiripäivä päättyy klo 16.00 mennessä, jolloin leiriltä 

lähdetään kotiin. 

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

tetään paikoissa, joilla ei välttämättä ole omaa parkkipaikkaa. 

Kerrothan ennen leiriä täytettävässä terveyskyselyssä, saako lapsesi lähteä leiriltä leiripäivän 

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

lapsen päästää lähtemään leiriltä yksin. 

Terveyskyselyn täytät helposti ja nopeasti varauspalvelun OMASIVUlla osoitteessa 

www.leiri.fi/omasivu 
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Terveydenhoito - muista täyttää terveyskysely! 

Päiväleireillä ohjaajat huolehtivat lasten hyvinvoinnista. Varauspalvelun OMASIVUlla on 

huoltajien täytettäväksi tarkoitettu terveyskysely. 

Terveyskyselyn täytät helposti ja nopeasti varauspalvelun OMASIVUlla osoitteessa 

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 

muuttuneet. 

Terveyskyselyssä kysytään leirin kannalta tarpeellisia tietoja esimerkiksi lapsen mahdolli-

sista allergioista, ruokavaliosta ja sairauksista sekä lääkkeistä. Samalla pyydämme vastaa-

maan kysymyksiin lapsen uimataidosta, voiko lapsen päästää yksin leiriltä kotiin päivän 

päätteeksi ja saako lasta valokuvata leirillä. 

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

Tauti voi tarttua muihin leiriläisiin tai henkilökuntaan. 

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! 

 

Tapaturmavakuutus 

Leiriläiset on vakuutettu leirin ajaksi tapaturmien varalta. Tapaturmavakuutus on leiriläiselle 

ensisijainen vakuutus, joten haverin tai kolhun sattuessa Leirikesän vakuutus kattaa aiheu-

tuneet henkilövahingot. Vakuutus ei korvaa leirillä rikkoutuneita tavaroita, kuten vaatteet tai 

silmälasit. 
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Yhteystiedot ja yhteydenpito leirillä 

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

tössä. Tavallisesti leiriläiset saavat puhelimet joka päivä hetkeksi käyttöön, jos haluavat. 

Teksti- tai WhatsApp-viesti voi olla helpoin tapa viestiä leiriläisen omaan kännykkään.  

• Leirin puhelinnumero löytyy erillisestä varausvahvistuksesta, joka on toimitettu tä-

män kirjeen yhteydessä. Olethan yhteydessä suoraan leirin puhelinnumeroon, jos 

leiriviikon aikana ilmaantuu jotakin tiedotettavaa tai sovittavaa asiaa. 

o leirin puhelin on avoinna vain leirin aikana klo 8.30–16.00. Numeroon voi 

lähettää myös tekstiviestejä. 

Helsingin toimisto vastaa ennen leiriä esiin tuleviin kysymyksiin. Helsingin toimisto vastaa 

leiri-ilmoittautumisiin, laskuihin ym. liittyvissä kysymyksissä. 

• Helsingin toimiston tavoitat puhelimitse numerosta (09) 8865 1280 

o puhelinpalvelu on avoinna maanantaista torstaihin kello 10.00–15.00. 

 

Leirilasku 

Leirilasku tulee maksaa viimeistään eräpäivänä. Peruutuksista on ilmoitettava mahdolli-

simman pian Leirikesä ry:n toimistoon. 

Jos laskun maksamisen kanssa on haasteita, ota pikaisesti yhteyttä Leirikesän toimis-

toon. Jokainen kohtaa joskus taloudellisia haasteita. Ymmärrämme haasteet laskun mak-

sussa sangen hyvin, ja lähes kaikissa tapauksissa meillä on mahdollisuus neuvotella jousta-

vammasta maksuaikataulusta tai neuvotella maksusuunnitelmasta.  

 

Leirillä sairastuminen ja leirin keskeyttäminen 

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

• perhe haluaa lapsen kotiin 

• lapsi haluaa itse leiriltä kotiin 

• lapsi sairastuu leirillä 

• lapsi kiusaa tai esim. lyö toisia 

• lapsella on päihteitä mukana 
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Tällaisissa tilanteissa asiasta ilmoitetaan kotiin ja kotiväen täytyy hakea lapsi kotiin. Em. ta-

pauksissa leirimaksua ei palauteta. 

 

Stipendi leirimaksun tueksi 

Leirikesä hakee tänäkin vuonna eri säätiöiltä avustusta leirimaksujen alentamiseksi per-

heiltä, joilla on taloudellisia, sosiaalisia tai terveydellisiä haasteita. Jos saamme avustusta, 

niin myönnämme stipendejä leirimaksun alentamiseksi erillisestä hakemuksesta. 

Voit hakea stipendiä verkkosivuillamme olevalla hakemuslomakkeella. Hakemus käsitellään, 

jos saamme avustusta ja myönnetystä stipendistä ilmoitetaan sähköpostitse ilmoittautumi-

sen yhteydessä annettuun 1. huoltajan sähköpostiosoitteeseen. 

Kaikki stipendihakemukset käsitellään aikaisintaan loppukeväästä 2020. 

HUOM! Leirilasku tulee joka tapauksessa maksaa, jos lasku erääntyy ennen stipendin käsit-

telyä! Jos stipendin saaja on ehtinyt jo maksaa leirilaskun, niin palautamme maksetun sum-

man omavastuuvähennyksen jälkeen laskun maksajalle. 

Voit hakea stipendiä osoitteessa www.leiri.fi/stipendi 
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Sosiaalinen media sekä valokuvaaminen leirillä 

Leirien aikana leiristä ja leiriläisistä otetaan valokuvia ja videokuvaa pääasiassa sosiaalisessa 

mediassa käytettäväksi. Kuvia saatetaan käyttää myös tulevien leirien markkinoinnissa, esi-

merkiksi Leirioppaassa tai Leirikesä ry:n tileillä sosiaalisessa mediassa (esim. Facebook, In-

stagram, YouTube yms.). Joskus leireillämme vierailee myös lehdistöä tai tv- tai radiotoimi-

tus. 

Täytä varauspalvelun OMASIVUlla tieto lapsen kuvausluvasta. Kuvauslupa löytyy verkosta 

osoitteesta www.leiri.fi/omasivu. Tämän lisäksi kotona on hyvä keskustella valokuvaa-

misesta yllä mainitun mukaisesti. 

 
Julkaisemme lähes päivittäin sisältöä myös Leirikesän Facebook-sivuille osoitteessa 
www.facebook.com/leirikesa 

Leirin kuvia voi katsoa Leirikesän viralliselta Instagram –tililtä @leirikesa tai 
hashtageilla #leirikesa ja #partiolaistenpaivaleiri. 

Facebookin ja Instagramin lisäksi leirin aikana sisältöä saatetaan julkaista myös Lei-
rikesän YouTube-tilillä osoitteessa www.youtube.com/leirikesa 
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LEIRILÄISENÄ PÄIVÄLEIRILLÄ 

Leirillä on paljon erilaista tekemistä: käsin tekemistä, tutkimista, liikkumista, satuja, seikkai-

luja, retkiä ja luontoa. Päiväohjelmassa on ohjattua tekemistä, lounas sekä vapaata-aikaa. 

 

Leirin ohjelma ja aikataulu 

Ohjelma voi hieman vaihdella leirikohtaisesti, mutta tästä näet suuntaa-antavan aikataulun. 

8.30–9.00 saapuminen leirille 

9.00 leiripäivän aloitus 

9.30–11.00 ohjelmaa 

11.00–12.30 lounaan valmistaminen, ruokailu ja tiskaaminen 

12.30–14.00 ohjelmaa 

14.00–14.30 välipala 

14.30–15.45 ohjelmaa 

15.45–16.00 yhteinen lopetus 

16.00 leiri päättyy – aika lähteä kotiin! 

 

Ruokailu 

Päivittäin syödään lounas, joka valmistetaan itse retkikeittimellä leiriohjaajan johdolla. Lei-

ripäivään kuuluu myös välipala. 

Jos lapsella on erityisruokavalio, siitä tulee ehdottomasti ilmoittaa terveyskyselyssä 

vähintään kaksi (2) viikkoa ennen leiriä, jotta voimme ottaa sen parhaalla mahdollisella 

tavalla huomioon. Määrittelethän erityisruokavalion tarkasti (esim. allerginen tuoreelle vai 

kypsennetylle tomaatille).  

Terveyskyselyn täytät helposti ja nopeasti varauspalvelun OMASIVUlla osoitteessa 

www.leiri.fi/omasivu 
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Leirille mukaan otettavat varusteet 

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

vat, sään mukaiset ulkovaatteet, joissa voi juosta ja leikkiä, mutta myös istua paikallaan 

kokkailemassa. Vaikka säätiedotus lupaisikin hyvää, pakkaa silti mukaan riittävästi 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 kan-

nattaa pestä huolella kotona vielä iltaisin. 

Reput ja kassit 

 pikkureppu tai esim. kangaskassi, jossa voi kuljettaa vaihtovaatteita ja muita varusteita lei-
rille ja takaisin. 

 

Vaatteet 

 sisäkengät tai -tossut (myös sukat käyvät) 

 säänmukaiset ulkovaatteet – hyvät kengät ja päähine 

 sadevaatteet 

 lämmin pitkähihainen paita 

 uima-asu ja pieni pyyhe 
 

Ruokailuvälineet 

 muovinen lautanen ja muki 

 haarukka ja lusikka 
 

TÄRKEÄÄ: Varustaudu aina leirille vuodenajan sään ja ajankohtaisen sääennusteen mukai-

sesti! Pakkaa mukaan riittävän lämpimät vaatteet ja varusteet. 

HUOM! Kännykän (tai muun sähkölaitteen) mukaan ottamisesta kannattaa keskustella 

kotona. Leiriolosuhteissa sähkölaite voi mennä rikki tai kadota. Leirikesä ei korvaa rikkou-

tuneita laitteita. 
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Löytötavarat 

Huolellisesti nimikoidut tavarat löytävät omistajansa varmimmin, joten laittakaa lapsen 

nimi kaikkiin tavaroihin. Leirin päätyttyä on hyvä tarkistaa vielä kerran, ovatko kaikki mu-

kaan pakatut tavarat palanneet kotiin. 

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

teydessä leirille tai Helsingin toimistoon.  

Löytötavarat toimitetaan leirin jälkeen Suomen Löytötavarapalvelun Helsingin toimipistee-

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

Leirikesä ei korvaa leirin aikana kadonneita tai rikkoutuneita tavaroita. 

 

Vinkkejä pakkaamiseen 

Kaikki varusteet tulee nimikoida. Se helpottaa huomattavasti niiden palauttamista. Leiri-

kesä ei vastaa leirillä kadonneista tai hajonneista varusteista.  

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

ensimmäisille leireille pyytää lainaksi tuttavilta, sukulaisilta ja naapureilta. 

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

palanneet kotiin. 

  



 
12  Tervetuloa päiväleirille! 

YHTEYSTIEDOT 

Helsingin toimisto 

Leirikesä ry 
Töölönkatu 55 

00250 HELSINKI 
 

puh. (09) 8865 1280 
ma-to klo 10.00–15.00. 

 
toimisto@leiri.fi 

https://www.leiri.fi 
 
 
 
 

 

Muista nämä ennen leiriä! 

 täytä ja tallenna terveyskysely viimeis-
tään kaksi (2) viikkoa ennen leiriä 

• täytä helposti verkossa osoit-
teessa: www.leiri.fi/omasivu 

• TAI postita Helsinkiin. Osoitetiedot 
yllä. Kuoreen tunnus ”terveysky-
sely”. Jos täytät kyselyn verkossa, 
postitusta ei tarvita. 

 

Oman leirin puhelinnumeron löydät lei-
rin varausvahvistuksesta tai Leirikesän 
verkkosivuilta  
» https://www.leiri.fi/yhteystiedot 

https://www.leiri.fi/
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