
 

 

 

 



 
2   

SISÄLLYS 

TERVETULOA LEIRIKESÄN VERKKOSEIKKAILUUN! .................................................................................................... 3 

Leirin ajankohta ...................................................................................................................................................................... 3 

Terveys leirillä - muista täyttää terveyskysely! .......................................................................................................... 3 

Leirilasku ................................................................................................................................................................................... 4 

LEIRILÄISENÄ VERKKOSEIKKAILUSSA ............................................................................................................................. 4 

Leirin ohjelma ja aikataulu ................................................................................................................................................. 4 

Ruokailu ..................................................................................................................................................................................... 5 

YHTEYSTIEDOT ........................................................................................................................................................................... 6 

 
 

  



 
Leirikirje maailman parhaalle verkkoleirille!  3 

 

TERVETULOA LEIRIKESÄN VERKKOSEIKKAILUUN! 

Voit onnitella itseäsi, sillä olet varmistanut itsellesi hauskimman lomaviikon! Tiedossa on pelejä ja leik-

kejä, uusia kavereita ja paljon muuta mukavaa. Lupaamme, että pääset kokeilemaan ja oppimaan jo-

tain uutta. 

Ennen Verkkoseikkailun alkamista saat vielä erillisen viestin, joka sisältää viikon aikana tarvittavat verk-

kolinkit sekä materiaalit.  

Leirikesän Verkkoseikkailun ohjaajat pitävät huolta leirin ohjelmasta ja käytännön asioista. Ohjaajilta 

hoituvat sekä parhaiden leikkien keksiminen että ongelmatilanteiden ratkominen. Verkkoseikkailun 

henkilökunta ja toimisto vastaavat ilomielin kaikkiin kysymyksiin, joita sinulla tai kotiväelläsi herää en-

nen leiriä tai leirin aikana. 

Mahtavaa, että olet tulossa leirille! 

Verkkoseikkailun ajankohta 

Verkkoseikkailun ajankohdan näet erillisestä leirilaskusta, leirin varausvahvistuksesta ja varauspalve-

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

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

Terveys - muista täyttää terveyskysely! 

Verkkoseikkailun 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 aikai-

semmin leireillämme olleiden tulee täyttää kysely, vaikka tiedot eivät olisikaan muuttuneet. 

Terveyskyselyssä kysytään leirin kannalta tarpeellisia tietoja esimerkiksi lapsen mahdollisista allergi-

oista, ruokavaliosta ja sairauksista sekä lääkkeistä.  
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Leirilasku 

Leirilasku tulee maksaa viimeistään eräpäivänä. Peruutuksista on ilmoitettava mahdollisimman pian 

Leirikesä ry:n toimistoon. 

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 maksuaikataulusta tai neuvo-

tella maksusuunnitelmasta.  

 

Leirillä sairastuminen ja leirin keskeyttäminen 

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

• perhe haluaa keskeyttää leirin 

• lapsi haluaa itse keskeyttää leirin 

• lapsi sairastuu leirin aikana 

• lapsi kiusaa toisia 

Tällaisissa tilanteissa asiasta ilmoitetaan kotiin ja leiri keskeytyy. Em. tapauksissa leirimaksua ei palau-

teta. 

 

LEIRILÄISENÄ VERKKOSEIKKAILUSSA 

Leirillä on paljon erilaista tekemistä: käsin tekemistä, tutkimista, liikkumista, satuja, seikkailuja ja luon-

toa. Päiväohjelmassa on ohjattua tekemistä sekä lounas. 

Leirin ohjelma ja aikataulu 

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

Leirin ohjelmaa järjestetään sisällä ja ulkona, mutta kaiken ohjelman voi halutessaan toteuttaa koko-

naan ulkona tai kokonaan sisällä. Kaikki Verkkoseikkailun ohjelma toteutetaan hyödyntämällä Zoom-
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sovellusta tai Padlet -sivustoa, josta löydät leiriviikon ohjelmat ja Zoom-linkit. Muilla ulkopuolisilla si-

vustoilla emme leiripäivän aikana vieraile.  

Saat Verkkoseikkailua edeltävällä viikolla sähköpostitse Verkkoseikkailussa tarvittavat linkit.  

 

9.00 leiripäivän aloitus 

9:15 ohjelmaa 

11.00 yhteinen lounas 

12.00 ohjelmaa 

13.00 välipala 

13:30 ohjelmaa 

14:45 yhteinen lopetus 

15.00 leiripäivä päättyy! 

 

Ruokailu 

Leiriläiset ruokailevat yhdessä päivän aikana etäyhteydellä. Joka päivä on mahdollista valmistaa lounas 

leiriohjaajan opastuksella tai lapsi voi syödä hänelle jo valmiiksi tehdyn lounaan. Saat ennen leiriä lou-

naista raaka-aineluettelon, joiden mukaan valmistamme lounaan.   

 

Jos lapsella on erityisruokavalio, siitä tulee ehdottomasti ilmoittaa terveyskyselyssä 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 

  



 
6   

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 viimeistään 

kaksi (2) viikkoa ennen leiriä 

• täytä helposti verkossa osoitteessa: 

www.leiri.fi/omasivu 

• TAI postita Helsinkiin. Osoitetiedot 

yllä. Kuoreen tunnus ”terveyskysely”. 

Jos täytät kyselyn verkossa, postitusta 

ei tarvita. 

 

https://www.leiri.fi/

