
 

 

 

TERVETULOA PÄIVÄLEIRILLE! 

Kiitos, että valitsit Leirikesän päiväleirin! 

Tässä kirjeessä saat lisää tietoa leiristä. Saat tietoa leirille saapumisesta, leirin ohjel-

masta, aikataulusta ja rutiineista, yhteydenpidosta ja leirin kuulumisista sekä varus-

teista ja pakkaamisesta. 

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

yhteyttä toimistoon. 

Varauspalvelun profiilisivulta www.leiri.fi/omasivu löydät omat ja lapsen tiedot, leirin 

varausvahvistuksen, laskut ja leirikirjeet sekä terveyskyselyn ja kuvausluvan. 

Katso kattavat ohje- ja tukisivut osoitteessa www.leiri.fi/ohjeet, joilta löydät paljon hyö-

dyllistä tietoa: 

» Tietoa ja vinkkejä leirille lähtevälle 

» Ohjeita Varauspalvelun käyttöön 

» Usein kysytyt kysymykset 
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LEIRIN AJANKOHTA 

Leirin ajankohdan näet leirin varausvahvistuksesta ja varauspalvelun omalta profiilisi-

vulta. Kirjaudu profiilisivulle osoitteessa www.leiri.fi/omasivu. 

Tarkista profiilisivulta leirin ajankohta sekä yhteystiedot. 

 

LEIRILLE LÄHTÖ JA PALUU 

Leiriohjaajat ovat päivittäin paikalla klo 8.30–16.00.  
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Ohjelmaa on klo 9.00–16.00. Leiripäivä päättyy klo 16.00 mennessä, jolloin leiriltä läh-

detään kotiin. 

Lapsi voi tulla leirille itsenäisesti tai vanhempien kanssa. Huomaa, että leirit järjeste-

tään paikoissa, joissa ei välttämättä ole omaa parkkipaikkaa. 

Kerro terveyskyselyssä, saako lapsesi lähteä leiriltä leiripäivän jälkeen yksin kotiin, vai 

hakeeko hänet tuttu aikuinen. 

Terveyskysely täytetään Varauspalvelun profiilisivulla osoitteessa www.leiri.fi/omasivu 

 

MUISTA TÄYTTÄÄ TERVEYSKYSELY! 

Terveyskysely täytetään Varauspalvelun profiilisivulla osoitteessa www.leiri.fi/omasivu 

Terveyskysely pitää täyttää ja tallentaa viimeistään kaksi (2) viikkoa en-

nen leirin alkua. Terveyskysely pitää täyttää, vaikka lapsi olisi ollut aiemmin leirillä. 

Terveyskyselyn tiedot tuhotaan leirin jälkeen tietosuojasyistä. 

Sairaana ei saa osallistua leirille! Tauti voi tarttua muihin leiriläisiin tai henkilökuntaan. 

Jos lapsi sairastuu leirin aikana, niin ilmoitamme asiasta kotiväelle ja lapsi pitää hakea 

leiriltä kotiin. 

 

TAPATURMAVAKUUTUS 

Leiriläiset on vakuutettu leirin ajaksi tapaturmien varalta. Tapaturmavakuutus on leiri-

läiselle ensisijainen vakuutus, joten haverin tai kolhun sattuessa Leirikesän vakuutus 

kattaa aiheutuneet henkilövahingot. Vakuutus ei korvaa leirillä rikkoutuneita tava-

roita, kuten vaatteet tai silmälasit. 
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YHTEYSTIEDOT JA YHTEYDENPITO LEIRILLÄ 

Lapsi voi ottaa oman matkapuhelimen leirille. Puhelin ei ole lapsella ohjelman aikana 

käytössä. Yleensä lapset saavat puhelimet joka päivä hetkeksi käyttöön, jos halua-

vat. 

Lähetä mieluiten lapselle Teksti- tai WhatsApp-viesti, jos lapselle on kesken leirin jota-

kin asiaa.  

Leirin puhelinnumero löytyy varausvahvistuksesta. Ota yhteyttä suoraan leirin puhe-

linnumeroon, jos sinulla on leiriviikon aikana henkilökunnalle jotakin asiaa.  

 Leirin puhelin on avoinna vain leirin aikana klo 8.30–16.00. Numeroon voi lähet-

tää myös tekstiviestejä. 

Helsingin toimisto vastaa ennen leiriä ja leirin jälkeen esiin tuleviin kysymyksiin. Puhelin-

numero on (09) 8865 1280 

 Helsingin toimiston puhelin on avoinna maanantaista torstaihin kello 10.00–

15.00. 

 

LEIRIN LASKU 

Lasku tulee maksaa viimeistään eräpäivänä. Peruutuksista on ilmoitettava mahdolli-

simman pian Leirikesä ry:n toimistoon. 

Jos et pysty maksamaan laskua eräpäivään mennessä, ota yhteyttä Leirikesän toi-

mistoon. Jokainen kohtaa joskus taloudellisia haasteita. Meillä on lähes aina mahdol-

lisuus neuvotella joustavammasta maksuaikataulusta tai neuvotella maksusuunnitel-

masta.  

 

LEIRIN KESKEYTTÄMINEN 

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

 lapsi haluaa itse leiriltä kotiin 

 lapsi sairastuu leirillä 

 lapsi kiusaa tai esim. lyö toisia 

 lapsella on päihteitä mukana 

Näissä, ja muissa vastaavissa tilanteissa asiasta ilmoitetaan kotiin ja kotiväen täytyy 

hakea lapsi kotiin. Jos leiri keskeytyy näistä tai vastaavista syistä, leirin maksusta ei saa 

hyvitystä. 

 

STIPENDI LEIRIMAKSUN TUEKSI 

Leirikesä myöntää stipendejä leirimaksun tueksi perheille, joilla on taloudellisia haas-

teita. 

Voit hakea stipendiä verkkosivuillamme olevalla hakemuslomakkeella. Hakemus käsi-

tellään noin 1-2 viikon kuluessa lähetyspäivästä, ja myönnetystä stipendistä ilmoite-

taan sähköpostitse 1. huoltajan sähköpostiosoitteeseen. 

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

käsittelyä! Jos stipendin saaja on ehtinyt jo maksaa leirilaskun, niin palautamme mak-

setun summan omavastuuvähennyksen jälkeen laskun maksajalle. 

Voit hakea stipendiä osoitteessa www.leiri.fi/stipendi 

 

SOSIAALINEN MEDIA SEKÄ VALOKUVAAMINEN LEIRILLÄ 

Leirien aikana lapsista voidaan ottaa valokuvia ja videokuvaa pääasiassa Leirikesän 

sosiaalisessa mediassa käytettäväksi (Facebook, Instagram, YouTube yms.). Kuvia 

saatetaan käyttää myös tulevien leirien markkinoinnissa, esimerkiksi esitteissä. 

Täytä Varauspalvelun profiilisivulla tieto lapsen kuvausluvasta. Tämän lisäksi kotona 

on hyvä keskustella valokuvaamisesta yllä mainitun mukaisesti. 
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PÄIVÄLEIRIN OHJELMA 

Päiväleirillä tutkitaan mielenkiintoisia paikkoja lähellä, kokkaillaan ruokaa retkikeitti-

millä, pelataan, leikitään, nikkaroidaan, askarrellaan ja nautitaan lomapäivistä par-

haiden kavereiden kanssa! Päivään kuuluu myös tietysti vapaa-aikaa. 

Leirillä on noin 25 lasta ja 3 ohjaajaa. Ryhmä pysyy leirin ajan samana. Kaikki kaverit 

ovat samassa ryhmässä. Ryhmän lapset ovat noin 7–10-vuotiaita. 

 

LEIRIN OHJELMA JA AIKATAULU 

Tästä näet leirien 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 

Lounas tehdään joka päivä itse retkikeittimellä. Leiriohjaaja opastaa ja valvoo ruoan-

laittoa. Leiripäivään kuuluu myös välipala. 

Jos lapsella on erityisruokavalio tai allergioita, kerro asiasta terveyskyselyssä vähin-

tään kaksi (2) viikkoa ennen leiriä, jotta voimme ottaa sen parhaalla mahdollisella 
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tavalla huomioon. Kerro erityisruokavalio tarkasti (esim. allerginen tuoreelle vai kyp-

sennetylle tomaatille). 

 

OTA MUKAAN LEIRILLE 

Leirillä ollaan ulkona niin paljon kuin mahdollista, joten mukana pitää olla sääennus-

teeseen ja vuodenaikaan sopivat ulkovaatteet, joissa voi juosta ja leikkiä, mutta myös 

istua paikallaan. Kannattaa ottaa vaatetuksessa myös huomioon, että leirillä on 

mahdollisuus maalaamiseen, joka voi sotkea. Pakkaa mukaan riittävästi lämmintä 

vaatetta. Hyvät kengät ja hattu kuuluvat myös leirivaatetukseen. Sisällä ollaan sukilla 

tai sisäkengissä. 

Reppuun juomapullo, käsidesi, nenäliinoja ja vaihtovaatteet. Useimmilla leiripaikoilla 

voi viikon ajan säilyttää esim. sadevaatteita. Tarkista asia suoraan leirin henkilökun-

nalta ensimmäisenä leiripäivänä. 

Leiripäivinä syödään ulkona, koska ruoka valmistetaan retkikeittimellä. Pakkaa rep-

puun myös ruokailuvälineet (muovinen lautanen, muki, haarukka ja lusikka)! Astiat 

huuhdellaan leirissä, mutta ne kannattaa pestä huolella vielä kotona. 

 

VINKKEJÄ PAKKAAMISEEN 

Pakkaa leirille sääennusteen mukaisesti! Pakkaa mukaan riittävän lämpimät vaatteet 

ja varusteet. 

 Kännykkä tai muu sähkölaite on mukana perheen ja lapsen omalla vastuulla. 

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

koutuneita tavaroita. 

 Kaikkiin varusteisiin kannattaa laittaa lapsen nimi. Se helpottaa niiden palaut-

tamista. Leirikesä ei korvaa leirillä kadonneita tai rikkoutuneita varusteita. 

Leiriläiselle ei aina kannata ostaa uusia varusteita leirille. Varusteita voi ainakin ensim-

mäisille leireille pyytää lainaksi tuttavilta, sukulaisilta ja naapureilta. 
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Tarkista leirin jälkeen vielä kerran, ovatko kaikki mukaan pakatut tavarat palanneet 

kotiin. 

VARUSTELISTA 
LAITA LAPSEN NIMI JOKAISEEN VAATTEESEEN JA TAVARAAN! 

 

Reput ja kassit 

 reppu, jossa voi kuljettaa vaihto-

vaatteita ja muita varusteita leirille 

ja takaisin. 

 

Vaatteet 

 säänmukaiset ulkovaatteet ja hyvät 

kengät. Leirillä ollaan ulkona mah-

dollisimman paljon. 

 sadevaatteet 

 lämmin pitkähihainen paita 

 uima-asu ja pyyhe 

 sisäkengät tai -tossut (myös sukat 

käyvät) 

 

Henkilökohtaiset hygieniaväli-

neet 

 käsidesi omaan käyttöön 

 nenäliinoja 

 

Ruokailuvälineet 

 muovinen lautanen ja muki 

 haarukka ja lusikka 

 

LÖYTÖTAVARAT 

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

teydessä leirille tai Helsingin toimistoon puhelimitse tai sähköpostitse. 

Löytötavarat toimitetaan pian leirin jälkeen Suomen Löytötavarapalvelun Helsingin 

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

 

NÄHDÄÄN LEIRILLÄ! 


