SALAPERÄINEN PAKO
Hirvijärven lastenleiri 2021
Hyvä leiriläinen ja leiriläisen vanhemmat
Olet ilmoittautunut lasten Salaperäinen Pako –kesäleirille, joka
pidetään 6.-10.7.2021 Hirvijärven leiritalolla.
Tervetuloa mukaan!
Tämä kirje sisältää perustietoja leiristä, joten lukekaa se
yhdessä läpi. Kiitos!
Jokaisen lapsen leiri alkaa: Tiistaina 6.7. klo 9.00 kokoontumisella
Hirvijärven leirikeskukseen. Leirialueelle saapumisen jälkeen pystytetään
teltat, pysäköidään asuntovaunut ja hoidetaan majoittumispaikat kuntoon.
Ilmoittautuminen ja käteisellä hoidettavat leirimaksut päärakennuksen kuistilla. Varsinainen leiriohjelma alkaa
klo 10.00 lipunnostolla ja leiri-infolla.
”Pienten” leiri päättyy: Torstaina 8.7. klo 18 alkavaan leirikirkkoon (johon huoltajat ovat tervetulleita).
Leirikirkon jälkeen paistetaan makkarat ja nuorempien (1.-3- lk.) leiriläisten kotiinlähtö noin klo 20.
”Isojen” leiri päättyy: Lauantaina 10.7. klo 11.30 päätöstilaisuuteen (johon huoltajat ovat tervetulleita),
Leiriläisten kotiinlähtl n. klo 12 omilla kyydeillä.

Ajo-ohjeet leirikeskukseen: Lapualta Vt 19 noin 4,5 km Seinäjoen suuntaan. Pysäköintialueen kohdasta
vasemmalle Hirvijärventietä noin 14 km (älä menetä uskoasi pitkällä soratiellä, leiritalo löytyy kyllä). Leirialue
on vasemmalla os. Hirvijärventie 1380, 62100 Lapua. Leirille tullaan ja poistutaan omilla kyydeillä. (Mikäli
lapsesi tarvitsee kyydityksen, esim. autottomuuden vuoksi, ota yhteys Sami Vitikkaan)
Leirimaksu: Lyhyen leirin hinta on 35€ ja pidemmän leirimaksu on 45 €. Sisarushinta seuraavista lapsista on
20 €. Leirimaksun voit maksaa joko oheisella tilisiirrolla tai leirille tulon yhteydessä käteisellä (varaa tasaraha).
Maksaessasi tilisiirrolla, ole hyvä ja käytä viitenumeroa 71. Mikäli maksat leirimaksun tilille, ota tosite
maksutapahtumasta mukaan ja esitä se ilmoittautumisen yhteydessä. Perheen taloudellinen tilanne
huomioidaan leirimaksussa tarvittaessa. Tässä asiassa voit ottaa luottamuksellisesti yhteyttä Sami Vitikkaan
p.0503704411. Leirillä on myös kioski, jota varten voi varata karkkirahaa, enintään 5€/lyhyelle leirille ja 10€/
pitkälle leirille. Kioskiraha maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ’sisälle’ ja sen käytöstä pidetään kirjaa.
Näin vältetään rahan katoaminen ja kioskilla asiointi sujuu helpommin. Kioskirahan käyttämättä jäänyt osuus
palautetaan leirin lopussa.
Majoittuminen: Leirillä yöpyminen tapahtuu omassa teltassa tai asuntovaunussa. Yhteisestä majoituksesta
kaverin kanssa kannattaa sopia jo etukäteen. Sateen varalle on hyvä ottaa mukaan kunnon telttamuovi.
Leirivarusteet: Pakkaa mukaan ainakin seuraavat leirivarusteet:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Yhdessä tekemisen iloa, ystävyyttä ja ’me kyllä pärjäämme’ – asennetta
teltta + telttamuovi + pyykkipoikia telttamuovin kiinnittämiseksi
retkipatja, makuupussi ja tyyny, öitä varten fleecepeitto tai huopa sekä lämmintä vaatetta
uikkarit, pyyhe ja kellukkeet. HUOM! Kaikki, joiden uimataito on huono tai heikko, käyttävät leirillä
kellukkeita. Ainoastaan uimataitoiset pääsevät rantaan ilman kellukkeita.
vaihtovaatteet
henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet & mahdolliset lääkkeet, aurinkorasvaa, hyttysmyrkkyä
hammasharja ja -tahna
kumisaappaat ja joka sään ulkoiluvaatteet
oma nimikoitu juomapullo !!
kyniä, paperia tai vihko, jos sinulla on oma Raamattu, niin ota se mukaan.

➢

Ensiaputarvikkeet sekä särkylääkkeet löytyvät ohjaajilta.

Peruuntuminen: Mikäli leirille tulosi jostain syystä peruuntuu, ole hyvä ja ilmoita siitä välittömästi Sami
Vitikalle tai Suvi Kuusisaarelle.
Turvallisuus: Toivomme, että leiristä tulee kaikille iloinen ja hyvä kokemus.
Ohjaajina ja isosina olemme sitoutuneet noudattamaan leiriä varten laadittua turvallisuussuunnitelmaa. Siihen
liittyvät myös leirin säännöt, joita jokaisen leiriläisen tulee noudattaa. Lapsia informoidaan säännöistä leirin
alussa.
Leirillä puhelimen ja tablettien käyttö on kielletty ohjelman aikana.
Yhteyttä kotiväkeen tai leiriläiseen voi pitää ohjelmassa olevien taukojen aikana tai ohjaajien kautta. Leirin
järjestäjä ei vastaa kadonneista tai rikkoutuneista varusteista.
Leirialueella on yövartiointi sekä jatkuva ensiapupäivystys. Leiriläisiä varten on tapaturmavakuutus.
Huomioidaan myös tämä: mikäli olette sairastuneet ennen leiriä, täytyy olla vähintään kaksi tervettä päivää,
ennen leirille tuloa, näin vältymme kaikki mahdollisilta tarttuvilta taudeilta. Mikäli olette sairastaneet ennen
leiriä (14vrk), tarvitset negatiivisen Covid-19 testitulokset
HUOMIO: Leirille ei voi tulla flunssaisena. Mikäli perheessä on flunssan oireita, ota yhteys Samiin) tai
ulkomaan matkan tehneenä 14 vrk sisään.

Vanhemmat! Mikäli lapsesi joutuu tilapäisesti poistumaan leiriltä, ilmoittakaa aina lähtemisestä /
saapumisesta leirin johtotiimille.
Tämä leirikirje on myös luettavissa https://lapuanhelluntaisrk.fi/toiminta/

Tervetuloa leirille! ☺
t: Sami ja Suvi

Yhteystiedot:
varaleirinjohtaja
Suvi Kuusisaari

logistiikka
Matti Kuusisaari

040 9619384

050 4443563

IBAN

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare

TILISIIRTO. GIRERING

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Anne Kosonen
ensiapu/lääkeasiat
044 3800270

BIC

HELSFIHH

FI60 4747 1020 1110 74
Lapuan helluntaiseurakuntayhdistys ry
Asemakatu 16

Maksajan
nimi ja osoite
Betalarens
namn och
adress

leirinjohtaja
Sami Vitikka
ilmoittautumiset
050- 370 4411
sami.vitikka@gmail.com

62100 Lapua

Salaperäinen pako
Leirimaksu (6.-10.7.) 45€
Leirimaksu (6.-8.7.) 35€
Sisarushinta 20 €
Kioskiraha 5€/10€ maksetaan käteisellä!
Huom! Käytäthän viitenumeroa 071
Viitenumero
Ref. nr

Eräpäivä
Förfallodag

071
Euro

3.7.2021

