LAPUAN KAUPUNKI
LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

30.5.2018

HEI, SINÄ HIRVIJÄRVEN III-LEIRILÄINEN KESÄLLÄ 2018
Toivotamme Sinut tervetulleeksi Hirvijärvelle lastenleirille. Tässä kirjeessä saat tärkeää tietoa leiristä.
Pidä tämä kirje tallella ja muista näyttää se myös vanhemmillesi.
Kirje sisältää tärkeää tietoa leiristä, sen ajankohdista, kuljetuksista leirille sekä leirivarusteista.
Epäselvissä asioissa ja kysymyksissä voit aina ottaa yhteyttä Lapuan kaupungin nuorisotoimistoon,
yhteystiedot löytyvät leirikirjeen lopusta.
MUISTATHAN MYÖS ILMOITTAA MIKÄLI JOUDUT PERUMAAN TULOSI LEIRILLE!

Leirin ajankohta
IIl-LEIRI 10-12-vuotiaille, alkaa Hirvijärvellä perjantaina 29.6 klo 15.30 ja päättyy Hirvijärvellä
maanantaina 2.7 klo 12.00
KULJETUS leirille on ilmainen ja toivomme leiriläisten käyttävän sitä. Kuljetusaikataulu:
Linja-auto lähtee III-leirille perjantaina 29.6 klo 15.00 tuomiokirkon parkkipaikalta
Paluukuljetus lähtee Hirvijärveltä maanantaina 2.7 noin klo 12.00 ja on tuomiokirkon parkkipaikalla
noin klo 12.30. Linja-autossa on kuljettajan lisäksi mukana myös aikuinen leiriohjaaja.
HUOM! KULJETUSAIKATAULU ON ERI KUIN LEIRIN ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISAIKA.
Leirimaksut
III-Leirin osanottomaksu on kaikilta lapualaisilta leiriläisiltä 30 €. Ulkopaikkakuntalaisten lasten
leirimaksu on 35 €. Ei sisaralennuksia. . Leirimaksu sisältää ohjelman, ruuan, kuljetuksen ja
henkilövakuutuksen. Leirivakuutus ei korvaa rikkoontuneita tavaroita, esimerkiksi vaatteita,
telttoja tai puhelimia
Leirimaksua ei palauteta perumistapauksissa tai jos lapsi ei saavu leirille. Tämä siksi, että kaikki
leirin ruokatarvike- ym. hankinnat tehdään leirille ilmoittautuneiden lasten määrän mukaan.
Sairastapauksissa tulee ottaa yhteyttä ennen leiriä kaupungin nuorisotoimistoon
LEIRIMAKSU MAKSETAAN pe 15.6.2018 MENNESSÄ TILILLE

Nordea FI89 1095 3500 1297 11 / Hirvijärven leirit
MAKSUKUITISSA ON EHDOTTOMASTI MAINITTAVA LEIRILÄISEN NIMI / NIMET
Varusteet
Kunnollinen makuupussi (muoviin käärittynä)
Yöasu (pitkähihainen paita ja housut sekä sukat)
Oloasu, verkkarit tai muu sopiva leiriasu
Villapaita, villasukat
Kumisaappaat, lenkkarit ja rantakengät
Sadevaatteet (pitkä sadetakki tai sadeviitta ja -housut).
EI kertakäyttösadevaatteita
Peseytymisvälineet, myös oma hammasmuki
Uintivarusteet, uima-asu ja pyyhe
Vaihtovaatteet
Helleasu, lippis tai muu päähine
Virsikirja
Kynä
Kaikki varusteet on nimikoitava, myös kengät (kymmeniä samanlaisia rantakenkiä!)
Varusteet tulee pakata kiinni menevään laukkuun, ettei matkalla putoa ja katoa mitään. Älä kuitenkaan
ota mukaan niin isoa kassia (jääkiekkokassit ja vastaavat) ettei se sovi telttaan. Leirialueella ei ole
erillistä varastotilaa varusteille, vaan kaikki tavarat säilytetään teltoissa.

Laukkuihin ei saa ripustaa roikkumaan mitään, ei esimerkiksi muovipusseja, kenkiä,
makuupusseja, telttoja tai muita kasseja. Parempi on pakata varusteet vetoketjullisiin tai muutoin
suljettaviin kasseja. Ns. Ikea-kassit tulee ehdottomasti solmia kiinni. Tavaroita on paljon, eivätkä
ohjaajat voi tietää mikä irtotavara kuuluu mihinkin kassiin. Leirialueella lapset eivät itse pura eivätkä
lastaa linja-autoa, joten laukkujen ja tavaroiden nimikointi on tärkeää. Tämä on myös linja-auton
kuljettajien toive.
Jos tuot mukanasi oman teltan toivomme, että et ota ns. suurta huvilatelttaa leirille, koska se on
todettu leiriolosuhteisiin, kylmäksi, epäkäytännölliseksi ja hankalaksi pystyttää. Tarkista myös ennen
leirille tuloa, että telttasi on ehjä ja kunnossa, sekä kaikki tarvittavat kepit ja varusteet ehjiä ja tallessa.
Leirillä sinua avustetaan teltan pystytyksessä ja ohjelmassa on varattu siihen oma aikansa
Leirin jälkeen laita telttasi heti kuivumaan; se on kostea vaikka ei olisi satanutkaan.
Puhelin
Toivomme, että et ota mukaan omaa matkapuhelinta. Mikäli puhelimesi katoaa tai rikkoutuu,
leirivakuutus ei kata vahinkoa. Leiristä vastaavilla henkilöillä on matkapuhelimet sairastumis- ym.
vastaavia yhteydenottoja varten. Kokemus on lisäksi osoittanut, että omat puhelimet ja tiivis
yhteydenpito kotoväkeen lisää koti-ikäväriskiä huomattavasti. Älä myöskään ota mukaan radiota tai
bluetooth-kaiutinta.
Raha ja kioski
Ruokailujen jälkeen, erikseen ilmoitettuina aikoina leirillä toimii leirikioski, joten voit varata vähän
taskurahaa mukaan. Ostokset saavat olla kerralla enintään 2 euroa. Lähtöpäivänä kioski ei ole auki.
Löytötavarat
Löytötavaroita voi tiedustella leirin jälkeen liikennepuistosta liikennepuiston aukioloaikana, osoite
Mettäkuja 3, 62100 Lapua.
Muuta
Leiriläiset ruokailevat leirillä myös lähtöpäivänä.
Jos et ole tottunut teltassa nukkuja, leirisi onnistumisen takaamiseksi olisi hyvä harjoitella teltassa
nukkumista jo kotona.

TERVETULOA LEIRILLE!
Lapuan kaupunki, nuorisotoimi
Lapuan tuomiokirkkoseurakunta, varhaisnuorisotyö

VANHEMMILLE TIEDOKSI:
Mikäli vanhemmat tuovat lapsensa leirille itse, toivomme että noudatatte samaa aikataulua linjaautojen kanssa. Tie Hirvijärvelle on kapea ja linja-auton kohtaaminen ja ohittaminen saattaa olla
vaikeaa, jopa vaarallista. Linja-auton kuljettajat ovatkin toivoneet, että vanhemmat odottaisivat
leirialueella linja-auton saapumista, eivätkä lähtisi ajamaan sitä vastaan. Leirialueen osoite on
Hirvijärventie 1380.
Leirin aikataulun mukainen nukkumaanmenoaika on klo 22.00 ja hiljaisuus on klo 23.00. Herätys on
aamulla klo 8.00. Varsinkin kesäaikaan aikojen noudattaminen on vaikeaa, mutta toivottavaa olisi, että
jo kotona painotetaan rauhallisen yöajan merkitystä. Vaikka unentarve on yksilöllistä, tulisi leirillä
kunnioittaa toisia ja antaa kaikille mahdollisuus kunnon yöuniin. Tätä olisi hyvä tarvittaessa harjoitella
jo kotona, koska päivällä lepoaikaa ei ole.
Hirvijärven vesi on suoperäistä, tummaa ja humuspitoista mutta uimakelpoista. Vesi myös testataan
säännöllisesti. Humuspitoisuus aiheuttaa sen, että monien lasten samanaikainen uinti nostattaa järven

pohjasta humusta, joka näkyy iholla tummana kerroksena. Lapset ohjataan pesulle uinnin jälkeen, että
mahdollisilta iho-ongelmilta vältyttäisiin. Intimiteettisyistä tämä pesu tulisi suorittaa itsenäisesti, joten
olisi hyvä jos kotona etukäteen pesun merkitystä korostetaan ja harjoitellaan.
Leirillä otetaan valokuvia, joita saatetaan käyttää ja julkaista lehdissä, kaupungin tai
tuomiokirkkoseurakunnan nettisivuilla, tai käyttää muutoin em. tahojen leiri- ja nuorisotoiminnan
markkinoinnissa tai esittelyissä. Mikäli haluatte, että lapsenne EI esiinny näissä kuvissa, kuvaaminen
on mahdollista kieltää tämän leirikirjeen lopussa olevan kuvauskielto-lomakkeella. MIKÄLI
KUVAAMISTA JA KUVIEN JULKAISUA EI OLE ERIKSEEN KIELLETTY, ON SE SALLITTUA.
Pyydämmekin, että täytätte tarvittaessa harkintanne mukaan leirikirjeen lopussa olevan lomakkeen ja
lähetätte sen lapsenne mukana leirille. Leirin alussa keräämme lomakkeet ja valokuvaustilanteissa
tiedämme toimia toiveenne mukaan. Valokuvausta koskevissa kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä alla
oleviin numeroihin ENNEN leirien alkua. Toivomme, että kerrotte valokuvauskiellosta myös
lapsellenne.
EU:n yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Tästä syystä emme enää laita leirikirjeen
liitteeksi nimiluetteloa leiriläisistä. Emme voi myöskään vastata puhelimitse asiaa koskeviin
tiedusteluihin.
Pyydämme, että huoltajat ovat puhelimitse tavoitettavissa leirin aikana. Leirin aikana voi tulla esiin
erityisiä leiriin ja/tai leirin toimintaan vaikuttavia tai leiriläiseen liittyviä terveydellisiä, kurinpidollisia tai
muita tiedotettavia asioita tai syitä, joiden vuoksi leiriläinen voidaan joutua lähettämään kotiin kesken
leirin.
Toivomme, että otatte yhteyttä epäselvissä asioissa Toivomme Teidän ottavan yhteyttä varsinkin jos
on asioita jotka meidän olisi syytä tietää lapsen leirin onnistumisen kannalta, esimerkiksi allergia-,
ruokavalio- tai muissa fyysisissä / psyykkisissä asioissa.
Olemme kesäkuun alussa osin lomalla, osin muissa työtehtävissä, joten emme välttämättä ole
puhelimitse tavoitettavissa. Mikäli ette tavoita meitä puhelimitse, alla oleviin sähköposteihin voi
lähettää leireihin liittyviä kysymyksiä. Olemme tarvittaessa yhteydessä teihin päin.
Yhteystiedot:
Nuorisosihteeri Samppa Taivalmaa, p. 044-4384 586, samuli.taivalmaa@lapua.fi
Nuoriso-ohjaaja Jari Lehto, p. 044-4384581
Nuorisotyönohjaaja Teemu Kentta, p. 0400-739 078, teemu.kentta@evl.fi
4H-yhdistys, Liisa Kotala, p. 040-5481 087, liisa.kotala@gmail.com
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VALOKUVAUSKIELTO HIRVIJÄRVEN LASTENLEIREILLÄ KESÄLLÄ 2018
Leiriläisen nimi__________________________________________________ (tekstaten)
Lapsestani ei saa ottaa valokuvia. Olen kertonut kiellosta myös lapselleni.

_______________________lla

______ / ______ 2018

______________________________

___________________________

Huoltajan allekirjoitus

nimen selvennys

