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ILMOITTAUTUMINEN, MAJOITUS JA AVAUS  
 

Leirin avaus- ja infotilaisuus alkaa klo 13 sään salliessa ulkona. Leirin ohjaajat tapaavat 
leiriläiset urheiluhallin edessä. Avauksessa jaetaan leiriläisten avainkortit, käydään läpi 
leirin pelisäännöt ja käytännöt sekä tutustutaan toinen toisiimme erilaisten leikkien ja 
pelien avulla. Vanhemmat ovat tervetulleita avaukseen koronatilanteen niin salliessa.  
 
Leiriläiset sijoitetaan 2–3 hengen huoneisiin, mahdollisimman hyvin huomioiden 
huonekaveritoiveet. 
Muutokset voivat olla mahdollisia, sillä leirille osallistuu lapsia ja nuoria, jotka eivät   
tule kaverin kanssa. Huonemuutoksia tehdään avaustilaisuuden lopuksi ohjaajien      
kautta. Leiriohjaajat vievät leiriläiset majoitukseen avauksen päätyttyä.  
 

OHJELMA  
Alustava leiriohjelma on päivitetty nettisivuille. Lopullinen ohjelma jaetaan vasta 
avausinfossa. Leiri loppuu päätöspäivänä leirinäytökseen. Vanhemmat ovat lämpimästi 
tervetulleita katsomaan loppunäytöstä koronatilanteen salliessa. Leiri päättyy klo 15 
mennessä. 
 
 

MATKALAUKUN SISÄLTÖ  
 

• Luisteluvarusteet ja sisä-ja ulkoliikuntavarusteet oheisharjoituksiin 

• Lämmintä vaatetta ulkoliikuntoihin, myös sadesäälle 

• Auringolta suojaava hattu, aurinkolasit 
• Paljon vaihtovaatteita (t-paitoja, sukat, alusvaatteet ym.) 
• Täytettävä juomapullo 

• Sauna-/uintivarusteet 

• Muut henkilökohtaiset tavarat (hammasharja, saippua/shampoo, lääkkeet jne.) 
• Pieni reppu, jossa voi kuljettaa harjoitusvarusteita päivän aikana 

• Omaa iltalukemista 

• Pientä välipalaa (suositellaan hedelmiä, pähkinöitä, välipalapatukoita tms.) 
• Halutessasi ota mukaan omakäsidesi/puhdistusliinoja ja maskeja 

 
VALVONTA LEIRIN AIKANA  

 

Leirivalmentajat vastaavat leiriläisistä koko leirin ajan ja huolehtivat myös 
yövalvonnoista. Leirillä on käytössä leiripuhelin, jonka kautta saat yhteyden ohjaajiin. 
Puhelinnumero on 050 3735548.  
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LISÄTIETOJA  

 
Käyttehän antamassa meille lisätietoja leiriläisestä 
nettisivuiltamme löytävän infolinkin kautta.  
  
Leiriläisten vanhemmille on tarjolla -
15% alennus (ei koske mökkejä/chaletteja) majoituspaketeistamme leirin aikana. 
Mainitsettehan varatessanne lapsenne nimen. Lisätietoja antaa asiakaspalvelumme.   
 

Majoituskyselyt sekä yhteydenotot voitte ohjata osoitteeseen vapaa-
ajanmyynti@vierumaki.fi tai 0300 870 870 (ma-su klo 8-21).  
 
  

OIKEIN MUKAVAA LEIRIÄ!  
  
  
Pidätämme oikeudet muutoksiin!  
Tämä kurssi on osa opetusministeriön tukemaa vapaan sivistystyön toimintaa.   
  
Päivitetty 14.2.2022  

 

 


