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Saapuvien leirikoulujen infokirje 2022 

 ILMOITTAUTUMINEN  

Vierumäelle kannattaa saapua viimeistään tuntia ennen avausinfoa. Ilmoittaudu tullessasi 

vastaanotossa, joka sijaitsee Fennada Hotellilla (kartta nro.35). Avaimet saatte, kun huoneet on 

siivottu. Majoittumaan pääsette klo 16.00 alkaen. Voitte tiedustella huoneidenne aikaisempaa 

saatavuutta vastaanotosta saapuessanne. Tulolounas tulee käydä nauttimassa ennen avausinfoa. 

Huoneet tulee luovuttaa lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä, tämän jälkeen avaimet eivät enää toimi.  

OHJAAJAN TAPAAMINEN  

Ohjaajan tapaatte Urheiluhallin (kartta nro 1) aulassa. Tästä siirtyminen yhdessä ohjaajan johdolla 

avausinfon tilaan. Emme saa antaa ohjaajiemme henkilökohtaisia puhelinnumeroita, mutta jos teidän 

tarvitsee olla yhteydessä ohjaajaan, ottakaa yhteys urheiluhallin tiskille (0300-870 124).  

MAJOITUS  

Majoittautuminen tapahtuu yleisesti aikaisintaan klo 16.00, elleivät huoneet ole aiemmin saatavilla. 

Majoitustiloissa hiljaisuus klo 22.00. Jos muut häiritsevät teitä alueella ottakaa yhteys 

vastaanottoomme (0300870 870) vartijaan (0300 870 116). Huonejakolistat teidän tulee toimittaa 

internet sivuillamme olevan linkin kautta 2 viikkoa ennen leirikoulun alkua.  

OHJELMA 

Kaikki mitä on merkitty ohjelmaanne, ei maksa teille ylimääräistä. Liikuntaohjelmaa varten teidän 

tulee toimittaa lajitoiveet internet sivujemme linkin kautta viim. 2 kuukautta ennen leirikoulun alkua, 

tai heti kun olette saaneet toivelistan koostettua. Jos haluatte varata ryhmällenne 

liikuntatiloja/lisäaktiviteetteja ilta-ajoille, voitte olla yhteydessä myyjäänne. Ennakkoon varatut 

liikuntatilat veloitetaan leirikouluhinnaston mukaan, paikan päällä varatut normaalin yrityshinnaston 

mukaisesti. Ulkoliikuntapaikkamme (tekonurmi, nurmikenttä, pienpeliareena, beachvolleykentät, 

luontopolut) ovat veloituksetta käytössänne myös ohjatun ohjelman ulkopuolelle jos niissä ei ole 

varauksia. Jos haluatte varmistaa kenttien tilanteen, ottakaa yhteys Urheiluhallin asiakaspalvelutiskiin. 

Jos haluatte varmistua jonkin edellä mainitun liikuntapaikan saatavuudesta ryhmällenne tiettynä 

kellonaikana, voitte varata tilan etukäteen normaalin leirikouluhinnaston mukaisesti ennakkoon tai 

paikan päällä normaalin yrityshinnastomme mukaisesti. Päivällä tapahtuvasta liikunta-

aktivaattoreiden ohjaamasta ohjelmasta ja siihen tulevista muutoksista vastaa Eveliina 

Laaksonen(eveliina.laaksonen@vierumaki.fi) Majoituksiin, huonejakoihin tai varauksenne 
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lisäpalveluihin (iltapalat, makkaran/letunpaistot, Paintball, Flowpark, Suppaus), tai ruoka-aine 

allergioihin liittyen voitte olla yhteydessä myyjäänne. Kylmäsäilytystilaa omille eväille löytyy 

huoneistostanne. 

RUOKAILUT  

Ruokailunne ovat Puhti-Ravintolassa (kartta nro 36). Ruoka-aine allergiat teidän tulee toimittaa 

viimeistään 2 viikkoa ennen leirikoulun alkua myyntipalveluumme. Jos teillä on vaikeasti allergisia 

lapsia ryhmässä, ottakaa suoraan yhteys keittiöömme hovimestari@vierumaki.fi Ruokailuihin teidän 

tulisi siirtyä yhtenä ryhmänä opettajan/valvojan johdolla. 

 MAKSULLISET LISÄPALVELUT  

Jos ryhmällänne on halua/tarvetta iltapalalle, välipalalle, letun/makkaranpaistolle nuotiolla, 

liikuntatilojen käytölle ohjatun ohjelman ulkopuolella voitte olla yhteydessä myyjäänne.  

KADONNEET TAVARAT  

Leirikoulun aikana voitte tiedustella kadonneita tavaroita Urheiluhallin asiakaspalvelutiskiltä tai 

vastaanotostamme  

VARUSTEET  

Mukaasi tarvitset; 

− sisä- ja ulkoliikuntavarusteet (riittävästi vaihtovaatteita)  

− sisä- ja ulkoliikuntajalkineet (lenkkarit/vaelluskengät) 

− uima-asun (jos ohjelmassanne on uintia)  

− halutessasi kasvomaskeja 

− henkilökohtaiset varusteet 

− juomapullon  

− pienen repun, jossa voi kuljettaa tavaroita päivän aikana, kuten juomapulloa ja välipaloja 

− paljon iloista mieltä! 


