
ILMOITTAUTUMISLOMAKE
TALVILEIRIT 2018

Käännä »

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa lapsen Leirikesä ry:n talvikauden 2018 leireille. Täytä jokaisesta lapsesta oma lomake. Käsittelemme kaikki tiedot 
luottamuksellisesti. Voit ilmoittaa lapsen myös internetissä Leirikesän verkkosivuilla osoitteessa www.leiri.fi. 

HUOMAA: Lomakkeen pakolliset kentät on lihavoitu ja merkitty punaisella tähdellä *

VALITSE ENSIN LEIRIJAKSO, JOLLE LAPSI ILMOITETAAN *

 Loppiaisleiri 2018
ma 1.1.2018 – la 6.1.2018 (5 vrk)
yöleiri Kiljavan leirikeskuksessa

(L) (B) (K)

 Hiihtolomaleiri 2018
ma 19.2.2018 – la 24.2.2018 (5 vrk)
yöleiri Kiljavan leirikeskuksessa

(L) (B) (A)

 Hiihtoloman päiväleiri 2018
ma 19.2.2018 – pe 23.2.2018 (5 pv)
päiväleiri pk-seudulla

(L)

SITTEN VALITAAN LAPSELLE SOPIVA RYHMÄ *
 Leiriläinen (L)

synt. 2005–2010
valitse tämä, jos lapsi pärjää leirillä 
ikätasonsa mukaisesti. Valtaosa leirille 
osallistuvista lapsista on leiriläisiä

 Brontto (B)
synt. 2002–2004
valitse tämä, kun nuori haluaa tulla 
lastenleirille brontoksi. Brontto toimii 
nuorempien leiriläisten tukena ja 
leirihenkilökunnan apuna

 Leiriläinen 
kehitysvammaisten 
ryhmään (K)
synt. 2004–2010
valitse tämä, kun lapsella tai nuorella 
on kehitysvamma ja hän tarvitsee 
kehitysvamman takia aikuisen tukea

 Leiriläinen, joka voi 
tarvita omaa tai jaettua 
avustajaa (A)
synt. 2005–2010
valitse tämä, kun lapsi saattaa tarvita leirillä 
oman avustajan tukea monissa leiriarjen 
asioissa

SEURAAVAKSI ANNETAAN LAPSEEN JA HUOLTAJAAN LIITTYVIÄ TIETOJA

Leirille lähtevä lapsi
Lapsen etunimi * Lapsen sukunimi * Syntymäaika (pp.kk.vvvv) * Sukupuoli *

Postiosoite * Postinumero ja -toimipaikka * Lapsen kotikunta *

 Ei kiitos, emme halua Leirikesän tiedotteita postitse.

Huoltaja 1 Huoltaja 2
Huoltajan etunimi * Huoltajan sukunimi * Huoltajan etunimi Huoltajan sukunimi

Puhelin * Muu puhelin (esim. työpaikalle) Puhelin Muu puhelin (esim. työpaikalle)

Sähköpostiosoite * Sähköpostiosoite

 Ei kiitos, emme halua Leirikesän tiedotteita sähköpostitse.

NYT HALUAISIMME TIETÄÄ LAPSEN TUEN TARPEESTA LEIRIN AIKANA
Täytä tämä kenttä vain siinä tapauksessa, jos valitsit ylempää Leiriläinen kehitysvammaisten ryhmään (K) tai Leiriläinen, joka voi tarvita omaa tai jaettua 
avustajaa (A). Jos valitsit Leiriläinen (L) tai Brontto (B), niin voit hypätä tämän kohdan yli ja kääntää sivua 

Kuvaile tässä leirin arkisiin askareisiin liittyvien asioiden sujumista, kuten ryhmässä toimimisen taitoja ja niitä asioita, joissa lapsenne tarvitsee muita enemmän aikaa 
tai aikuisen tukea.

Tässä annettujen tietojen perusteella olemme Huoltaja 1 tiedoissa annettuun henkilöön yhteydessä ennen leirijakson vahvistamista.



TÄSSÄ KOHDASSA VOIT HALUTESSASI HAKEA VEIKKAUKSEN ALENNUSTA LEIRIMAKSUUN
Yöleirin leirimaksuun on mahdollista hakea Veikkauksen alennusta. Veikkauksen alennuksella leirin hinta on noin 50 % normaalihintaa edullisempi. 
Alennusta voi hakea tällä lomakkeella vastaamalla alla oleviin kohtiin. Jos et halua hakea alennusta, niin voit jättää nämä kohdat täyttämättä ja 
siirtyä tämän kohdan yli.

Alennus voidaan antaa, jos perheellänne on alennukseen oikeuttavat perustelut. Perustelut liittyvät lapsen tai perheen tilanteeseen ja voi olla 
esimerkiksi jokin tai jotkin seuraavista: 

 yksinhuoltajuus  lapsen sosiaalisen kasvun tukeminen  yksinäisyys

 jokin pitkäaikaissairaus  lapsen pitkäaikaissairaus  maahanmuuttajatausta

 suuri perhe  väsymystä tai uupumusta  työttömyys

 jokin muu, mikä?

Perustele tässä lyhyesti omin sanoin alennuksen tarve. Pyydämme huomioimaan, että lastenhoitotarve ainoana syynä ei riitä vielä alennuksen 
saamiseen.

Kerro tässä talouden nettotulot, eli tulot verojen ja muiden mahdollisten vähennysten jälkeen: 

talouden kk-tulot ovat noin euroa kuukaudessa

HALUATKO KERTOA VIELÄ JOTAKIN? TÄSSÄ VOIT ANTAA LISÄTIETOJA
Lapseen tai leiriin liittyvät mahdolliset lisätiedot voit kirjoittaa tähän. Jos samalle leirille osallistuu lapsen sisaruksia tai kavereita, niin kirjoita sisarusten/
kavereiden nimet tähän. Voit tarvittaessa myös jatkaa aiempia vastauksia tähän.

MUISTA TILATA LEIRIIN LIITTYVÄT LISÄPALVELUT!
Varaa tässä lapselle leirikuljetus tai tilaa leiristä koostettava kuvatikku etukäteen. Tässä tilatut lisäpalvelut laskutetaan leirin kanssa samaan aikaan. Nämä 
lisäpalvelut on tilattavissa vain yöleireille.

Bussikuljetuksen lähtö- ja paluupaikka on Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan Mikonkadun tilausajopysäkki, joka sijaitsee aivan Rautatientorin reunalla 
Mikonkadun puolella Casino Helsinkiä vastapäätä. Kartta ja lisäohjeet www.leiri.fi/leirikuljetus

 Bussikuljetus leirille
meno-paluu
26,00 EUR

 Bussikuljetus leirille
meno
13,00 EUR

 Bussikuljetus leirille
paluu
13,00 EUR

 Kuvatikku
USB-muistitikku täynnä kuvia 
leiristä. Muistitikku annetaan lapselle 

leirin päättyessä.

10,00 EUR

SITTEN ENÄÄ ALLEKIRJOITUS JA EHTOJEN HYVÄKSYMINEN *

 Vakuutan, että tässä ilmoitetut tiedot ovat oikeat ja ajantasaiset ja hakemuksessa on mainittu kaikki leirille osallistumisen kannalta oleelliset tiedot. Hyväksyn 
oheiset hakuohjeet sekä maksu- ja peruutusehdot.

Päiväys ______ . ______ . ______ Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys:_________________________________________

Toimita huolella täytetty ja allekirjoitettu lomake toimistollemme osoitteeseen Leirikesä ry, Töölönkatu 55, 00250 HELSINKI.
Voit ilmoittaa lapsen leirille helposti myös verkkosivuillamme www.leiri.fi. Sivuilta saa kattavasti lisätietoja leireistä ja leirille lähtemiseen liittyvistä asioista.

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET
• Täytä lomake kokonaan huolellisesti ja selvällä käsialalla. Tarkista vielä, että olet täyttänyt kaikki pakollisiksi merkityt (lihavointi ja punainen tähti *) kentät. Käsittelemme kaikki lomakkeen tiedot luottamuksellisesti. 
Emme luovuta yksilöiviä tietoja eteenpäin.

• Vahvistus leirijaksosta lähetetään sähköpostitse lomakkeella annettun 1. huoltajan sähköpostiosoitteeseen. Vahvistuskirje lähetetään myös lomakkeella annettuun lapsen kotiosoitteeseen. Tiedotamme mahdolliseen jonoon 
jääneille varaustilanteesta vain lomakkeella ilmoitettuun 1. huoltajan sähköpostiosoitteeseen.

MAKSU- JA PERUUTUSEHDOT (ehdot laajemmin verkossa: www.leiri.fi/ilmoittaudu) 
• Varattu leirijakso maksetaan laskulla. Lasku on maksettava eräpäivään mennessä. 

•    Jos leirijakson alkuun on enemmän kuin 28 vrk, lasku on maksettava 14 vrk sisällä laskun päiväyksestä. Jos leirijakson alkuun on 14-28 vrk, lasku on maksettava viimeistään 14 vrk ennen leirijakson alkua. Jos leirijakson 
alkuun on 14 vrk tai vähemmän, lasku on maksettava heti kun asiakas on vastaanottanut laskun. jos leirijakson alkuun on 5 arkipäivää tai vähemmän ja lasku maksetaan tilisiirtona, Leirikesä voi pyytää asiakasta toimittamaan 
kuitin maksusta esim. verkkopankin tulosteena/PDF-tiedostona toimiston sähköpostiin tai paperikuittina leiripaikalle.

• Varatun leirijakson voi peruuttaa tekemällä peruutusilmoituksen Leirikesä ry:n Helsingin toimistolle sähköpostitse, puhelimitse tai verkkosivun chat-asiakaspalvelun tai yhteydenottolomakkeen kautta. Peruutusta ei voi 
tehdä ainoastaan suullisesti, eikä teksti- tai WhatsApp -viestillä.

•    jos leirijakson alkuun on enemmän kuin 28 vrk, mutta peruutus tehdään 14 vrk sisällä laskun päiväyksestä, peruutus on maksuton 0 euroa. Jos leirijakson alkuun on 14-28 vrk, peruutuksesta veloitetaan peruutuskuluna 25 
% leirijakson hinnasta. Jos leirijakson alkuun on 14 vrk tai vähemmän, peruutuksesta veloitetaan peruutuskuluna 100 % leirijakson hinnasta.

•    jos asiakas ei osallistu leirille, eikä leirijaksoa ole peruutettu peruutusehtojen mukaisesti, peruutuskuluna veloitetaan 100 % leirijakson hinnasta. Huomaa, että laskun maksamatta jättämistä ei katsota peruutukseksi 
eikä vapauta laskun maksuvelvoitteesta!
•    laskun eräpäivän jälkeen tehty peruutus maksaa aina toimistokulut 10 euroa.

LEIRIN KESKEYTYS
• 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 tai lapsella on päihteitä 
mukana. Tällaisissa tilanteissa asiasta ilmoitetaan kotiin ja kotiväen täytyy hakea lapsi kotiin. Edellä kuvatuissa ja muissa vastaavissa tapauksissa leirimaksua ei palauteta.

MUUTA TUKEA LEIRIMAKSUUN
• Useat kunnat varaavat rahaa lasten lomatoimintaan, joten oman kunnan avustusta kannattaa hakea. Huomaa, että leirihakemus tehdään aina Leirikesälle, mutta kunnan maksutuki (esim. sosiaalitoimen maksusitoumus 
leirimaksuun) haetaan erikseen kunnalta.

• Laskutamme maksusitoumukset suoraan niiden myöntäjältä (kunnille lähetettävän laskun summa saattaa poiketa perheelle lähetetystä laskusta, lisätietoja saatte tarvittaessa toimistolta)


