
 

 

 

 

TERVETULOA KILJAVALLE! 
Kiitos, että valitsit yöleirin Kiljavalla! 

Tässä kirjeessä saat lisää tietoa leiristä. Kirjeessä kerrotaan leirille saapumisesta, leirin 

ohjelmasta ja leirin arjesta, yhteydenpidosta ja leirin kuulumisista sekä varusteista ja 

pakkaamisesta. 

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

yhteyttä toimistoon. 

Varauspalvelun OMASIVUlta www.leiri.fi/omasivu löydät omat ja lapsen tiedot, leirien 

varausvahvistukset, 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 ja OMASIVUn käyttöön 

» Usein kysytyt kysymykset 

 

  

https://varaus.leiri.fi/#/ownpage
https://www.leiri.fi/ohjeet.html
https://www.leiri.fi/ohjeet/leirille-lahtevalle.html
https://www.leiri.fi/ohjeet/varauspalvelu-ja-omasivu.html
https://www.leiri.fi/ohjeet/usein-kysytyt-kysymykset.html
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LEIRIN AJANKOHTA 

Leirin ajankohdan näet leirin varausvahvistuksesta ja varauspalvelun OMASIVULTA. 

Kirjaudu OMASIVULLE osoitteessa www.leiri.fi/omasivu. 

Tarkista OMASIVULTA leirin ajankohta sekä yhteystiedot. 

  

https://varaus.leiri.fi/#/ownpage
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LEIRILLE LÄHTÖ JA PALUU 

Leirille ja kotiin voi kulkea joko erikseen tilattavalla ja maksettavalla tilausajobussilla tai 

omalla autolla. 

 

BUSSIKULJETUS 

Paikka bussiin täytyy varata ennen leirin alkua verkossa tai puhelimitse toimistolta. 

Voit tehdä varauksen itse Varauspalvelun OMASIVULLA osoitteessa: www.leiri.fi/oma-

sivu. Bussikuljetuksen hinta on 13 € yhteen suuntaan per lapsi. 

Bussin lähtö- ja paluupaikka on aivan Helsingin keskustassa oleva Mikonkadun tilaus-

ajopysäkki (katso kartalla). Paikka sijaitsee Rautatientorin reunalla – Mikonkadun puo-

lella – Casino Helsinkiä vastapäätä. Matkaltakin on mahdollista nousta kyytiin, kun asi-

asta sopii etukäteen Leirikesän toimiston kanssa. 

Saavu bussin lähtöpaikalle 15–30 min ennen bussin lähtöaikaa. Leiriohjaaja on lähtö-

paikalla noin 30 min ennen bussin lähtöä. Tarkista lähtö- ja paluuajat leirin varausvah-

vistuksesta (erillinen liite). 

Odotamme, että huoltaja tai joku muu aikuinen on leiriltä palaavaa lasta vastassa 

bussipysäkillä. 

Leiribussin lähtö- ja 
paluupaikka 

https://varaus.leiri.fi/#/ownpage
https://varaus.leiri.fi/#/ownpage
https://goo.gl/maps/93DETFaFp4n
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OMA AUTO 

Leirikeskuksen osoite on Vihtilammintie 45, 05200 Rajamäki (Hyvinkää/Nurmijärvi).  

» Katso ajo-ohjeet kartalla. 

Jos lapsi tuodaan omalla autolla leirille, saavu paikalle 15–30 min ennen leirin aloitus-

aikaa. Tarkista leirin aikataulut leirin varausvahvistuksesta. Kotiväellä on mahdollisuus 

seurata leirin aloitusta ja ryhmiin jakautumista. 

Omalla autolla kulkevat voivat osallistua leirin viimeisen päivän vierailupäivään. 

 

RYHMÄT JA RYHMIIN JAKAUTUMINEN 

Leirin alussa lapset jaetaan ryhmiin, joissa on 2–4 omaa ohjaajaa ja noin 16–18 lasta. 

Oman kaverin tai sisaruksen kanssa pääsee samaan ryhmään, kunhan muistaa pysy-

tellä yhdessä, kun ryhmät jaetaan. 

 

MAJOITUS 

Leirillä nukutaan harjakattoisissa teltoissa, joissa on laudoista rakennettu, puinen lave-

ripohja ja kevyt eriste. Pakkaa mukaan hyvä ja lämmin makuupussi (tai kaksi ohuem-

paa) sekä paksu makuualusta. 

Teltat tulevat Leirikesän puolesta – et siis tarvitse omaa telttaa mukaan. 

 

MUISTA TÄYTTÄÄ TERVEYSKYSELY! 

Terveyskysely täytetään Varauspalvelun OMASIVUlla 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. 

https://goo.gl/maps/MTrh1hCGpQH2
https://varaus.leiri.fi/#/ownpage
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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. 

 

YHTEYSTIEDOT JA YHTEYDENPITO LEIRILLÄ 

Leirin puhelinnumero löytyy varausvahvistuksesta. Ota yhteyttä suoraan leirin puhelin-

numeroon, jos sinulla on leiriviikon aikana henkilökunnalle jotakin asiaa. 

Lapsi voi aina soittaa ohjaajien kanssa kotiin. Lasta leirille ohjeistaessa kannattaa myös 

huomioida, että leirillä olo on osa lapsen turvallista itsenäistymistä. 

 

LAPSEN OMA PUHELIN 

Lapsi voi ottaa oman matkapuhelimen leirille. Lapset saavat käyttää omaa kännyk-

käänsä leirillä kerran tai kahdesti erikseen sille varattuna aikana. Muuna aikana puhe-

limia säilytetään leirin sisätiloissa, eivätkä puhelimet ole lapsilla. 

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

kin asiaa. Lapsen on helppo vastata viestiin sille varattuna aikana. 

Jos lapsi ei halua käyttää kännykkäänsä tai hänellä ei ole sellaista mukana, on hänelle 

vaihtoehtoista tekemistä ohjaajien opastuksella. 

 

https://varaus.leiri.fi/#/ownpage
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LEIRITERVEISET 

Leirin aikana voitte lähettää leiriläiselle terveisiä verkossa osoitteessa www.leirilehti.fi. 

 

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: 

• 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. 

 

LEIRILEHTI, SOSIAALINEN MEDIA SEKÄ LASTEN VALOKUVAA-

MINEN LEIRILLÄ 

http://www.leirilehti.fi/


Leirikirje maailman parhaalle lastenleirille!  7 

Leirien aikana leiristä ja leiriläisistä otetaan valokuvia ja videokuvaa pääasiassa Leiri-

lehti- sekä kuvakoostekäyttöön. Kuvia saatetaan käyttää myös sosiaalisessa mediassa 

(Facebook, Instagram, YouTube yms.). Kuvia saatetaan käyttää myös tulevien leirien 

markkinoinnissa, esimerkiksi esitteissä. 

Täytä Varauspalvelun OMASIVUlla tieto lapsen kuvausluvasta. Tämän lisäksi kotona 

on hyvä keskustella valokuvaamisesta yllä mainitun mukaisesti. 

Kaikilta yöleireiltä ilmestyy Leirilehti päivän tai parin välein osoitteessa www.leirilehti.fi. 

Lehti kertoo leirin elämästä, ohjelmasta, leiriläisistä ja vähän leirin tekemisestäkin. Leiri-

lehti tehdään illalla, joten aamuisin voi käydä katsomassa, mitä leirillä on edellisenä 

päivänä tapahtunut. 

• Julkaisemme sisältöä myös Leirikesän Facebook-sivuilla 

• Leirin kuvia voi katsoa Leirikesän viralliselta Instagram –tililtä @leirikesa tai hashta-

geilla #leirikesa ja #kiljava.  

• Facebookin ja Instagramin lisäksi leirin aikana sisältöä saatetaan julkaista myös 

Leirikesän YouTube-tilillä 

Kaikilta Kiljavan Leirikesän leireiltä tehdään myös noin 20–30 min pituinen leirivideo, 

joka on ostettavissa tai tilattavissa vierailupäivänä leiriltä tai etukäteen varauspalve-

lusta osoitteessa www.leiri.fi/omasivu. 

Lyhyimmistä leireistä koostetaan usein pidemmän leirin kanssa yhteinen leirivideo. Lei-

rivideo on mukava muisto, jota on hauska katsella kerta toisensa jälkeen syksyisinä sa-

depäivinä. 

 

  

https://varaus.leiri.fi/#/ownpage
http://www.leirilehti.fi/
http://www.facebook.com/leirikesa
http://www.instagram.com/leirikesa
http://www.youtube.com/leirikesa
http://www.leiri.fi/omasivu
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KILJAVAN OHJELMA JA OLOSUHTEET 
Leirillä on paljon erilaista tekemistä: käsin tekemistä, tutkimista, liikkumista, satuja, seik-

kailuja, teatteria ja luontoa. Päiväohjelmassa on neljä ruokailua, kolme ohjattua ohjel-

maa sekä vapaa-aikaa. Herätys on aamuisin klo 8.30 ja hiljaisuus laskeutuu klo 22.00. 

Leirin aikana saunomme leirin pituudesta riippuen kerran tai kahdesti. 

 

LEIRIN OHJELMA JA AIKATAULU 

Tästä näet leirien suuntaa antavan aikataulun: 

08.30 herätys! 

09.00 aamiainen 

10.00 lipunnosto ja 1. ohjelma 

12.00 lounas 

12.30 ryhmän oma hetki, kanttiini, vapaa-aikaa ja pieni välipala 

15.00 2. ohjelma 

17.00 päivällinen 

18.00 3. ohjelma 

20.00 iltapala 

21.00 iltapesut ja –satu 

22.00 hiljaisuus 

 

RUOKAILU 

Päivittäin tarjotaan aamupala, kaksi lämmintä ateriaa, pieni välipala ja iltapala. Ruuat 

valmistetaan pääosin kotimaisista elintarvikkeista, joten leirillä saat monipuolista ko-

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

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

tavalla huomioon. Kerro erityisruokavalio tarkasti (esim. allerginen tuoreelle vai kyp-

sennetylle tomaatille). 

 

KANTTIINI, ELI LEIRIKIOSKI 

Leirikioski eli kanttiini on auki kerran päivässä. Siellä myydään muun muassa limsaa, 

jäätelöä, karkkia ja sipsejä. Kanttiinista voi ostaa tarvittaessa myös hammasharjan ja 

paristoja. 

Lapsen rahat otetaan talteen omalle leiritilille, josta vähennetään kanttiiniostokset. 

Näin lapsen rahat pysyvät turvassa. 

Herkkuostoksiin saa käyttää enintään kuusi (6) euroa päivässä. Summa ei kuitenkaan 

ole suositus, vaan maksimi. Miettikää yhdessä kotona, mikä olisi sopiva summa päivän 

tai koko leirin karkkiostoksille. Tilille jäänyt rahamäärä palautetaan leirin lopuksi. 

 

VIERAILUPÄIVÄ 

Leiriläisen kotiväki ja muut vierailijat ovat tervetulleita tutustumaan leiriimme leirin vii-

meisenä päivänä. Vierailupäivänä voi tavata leirin ohjaajia ja muuta henkilökuntaa ja 

keskustella tarkemmin oman lapsen leirin sujumisesta. 

Vierailupäivän ohjelma: 

klo 10.00  vierailupäivän aloitus 

klo 10.00–11.30 leirialueella ohjelmaa tai tutustumista leirialueeseen 

klo 11.30–12.30 lounas 

klo 13.00 leiri päättyy, yhteinen lopetus 

Vierailupäivän aikana on mahdollisuus ostaa kahvia sekä lounasta tai vierailla leiri-

kanttiinissa. Toivomme kaikkien vieraiden nauttivan päivän ohjelmasta. Leirillä voi 

https://varaus.leiri.fi/#/ownpage
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maksaa yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla, mutta mukaan kannattaa varata hie-

man käteistä rahaa huonojen verkkoyhteyksien varalta. 

 

VARUSTELISTA 
LAITA LAPSEN NIMI JOKAISEEN VAATTEESEEN JA TAVARAAN! 

 

Reput ja kassit 

 iso reppu tai laukku (ei montaa pik-

kunyssykkää) 

 pikkureppu tai esim. kangaskassi, 

jossa voit kuljettaa vaikkapa sau-

natavaroita 

 

Majoittuminen 

 lämmin makuupussi tai kaksi 

ohuempaa. Vinkki: makuupussin si-

sään voi lisäksi laittaa pussilakanan 

lämmittämään lisää ja suojaamaan 

pussia likaantumiselta 

 riittävän paksu makuualusta tai 

kaksi ohuempaa (esim. umpisolu-

muovinen) 

 halutessasi tyyny 

 

 

 

 

Vaatteet 

 lämmin yöpuku, yöt voivat olla kyl-

miä (yöksi on tärkeää vaihtaa 

kuiva, lämmin yöpuku) 

 pipo, hanskat ja kaulahuivi 

 kunnon sadepuku eli sadetakki ja 

sadehousut, myös Gore-Tex tai vas-

taava vedenpitävä asu käy (välttä-

mättömiä - leirillä ei pärjää esimer-

kiksi kertakäyttöisellä sadetakilla!) 

 varrelliset kumisaappaat 

 pitkät housut ja varahousut, kuten 

verkkarit  

 shortseja/hameita 

 lämpimiä pitkähihaisia paitoja 

 tuulenpitävä takki 

 villapaita 

 kesäpaitoja 

 lippis tms. päähine auringon suo-

jaksi (aurinkoisina päivinä leirillä on 

hattupakko) 

 sandaalit tms. kevyet kengät  

 lenkkarit tms. umpikengät 

 sukkia, sekä villaisia että tavallisia 



Leirikirje maailman parhaalle lastenleirille!  11 

 alusvaatteita, myös pitkät kalsarit 

tai trikoot 

 uimapuku tai -housut 

 

Henkilökohtaiset peseytymis-

välineet 

 käsidesi omaan käyttöön mukana 

kulkevaksi  

 nenäliinoja tms. yskimissuojaksi   

 pyyheliina 

 peseytymisvälineet: hammasharja 

ja -tahna, saippua ja shampoo 

 

 

 

 

 

Muut tarvikkeet 

 ruokailuvälineet (syvä muovilauta-

nen, haarukka, veitsi, lusikka ja muo-

vinen muki) 

 omat lääkkeet 

 sairasvakuutuskortti (Kela-kortti) 

 täytettävä juomapullo leiriretkiä 

varten (bussiin kannattaa ottaa juo-

tavaa mukaan, mikäli leiriläinen 

saapuu leirikuljetuksella!) 

 taskulamppu ja varaparistot 

 istuinalusta (vaikka makuualustan 

palanen) 

 hyttysmyrkky, aurinkorasva  

 kanttiinirahaa (ks. leirikirjeen kohta 

Kanttiini) 

 osoitteet esimerkiksi postikorttien lä-

hettämistä varten 

 

 

 

VINKKEJÄ PAKKAAMISEEN 

Leirillä ollaan käytännössä koko ajan ulkona. Sään mukaiset vaatteet ja pukeutuminen 

ovat erittäin tärkeitä leiriläiselle. 

• 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. 
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• Pakatkaa tavarat yhdessä leiriläisen kanssa, jotta lapsi tietää mitä mukana on, 

ja että tavarat löytyisivät repusta. Likapyykkiä varten on hyvä varata tyhjä pussi. 

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. 

 

LÖYTÖTAVARAT 

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

teyttä 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). Leirikesä ei korvaa leirin aikana kadonneita tai rikkoutuneita tavaroita. 

 

NÄHDÄÄN LEIRILLÄ! 
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