
TERVE! 

Mahtavaa, että olet aivan pian tulossa Vinkkaa vähän –leirille! 

Tässä kirjeessä kerrotaan Sinulle leiriin liittyviä tärkeitä asioita. Luethan kirjeen huolellisesti 
yhdessä huoltajasi kanssa, jotta Sinä saisit hyvät valmiudet leirille ja kotijoukot tietäisivät heitä 
koskevat asiat. 

Tuleva leirimme sisältää muun muassa mukavia harrastepajoja, hauskaa iltaohjelmaa, monipuolista 
liikuntaa, retkeilyä, Gospel Junior-lauluja, vanhoja ja uusia kavereita, sekä tutustumista Raamatussa 
seikkaileviin kaveruksiin jotka joutuvat melkoisiin tilanteisiin! Mitkä ovat niitä hyviä vinkkejä, se 
selviää leirin aikana=) 

Leirin ohjelma- ja turvallisuusvastaavana olen minä Aino Viitanen ja toisena vastaavana 
ohjaajana leirillä on Marjut Haapasaari. 
Yhteystietomme ovat: 
Aino     Marjut 
p. 040-7616293    p 044-5364708 
aino.viitanen@gmail.com 

Mukana ovat myös Piia Halme, Maria ja Ville Jaakkonen, Hannu Korpela, Johanna Tuomisalo, 
Silva Vaismaa, Paula Viitanen, Piritta Viitanen ja monta mukavaa isosta.  

MILLOIN LEIRI ALKAA… 
Leiri alkaa maanantaina 15.6 klo 10 ilmoittautumisella ja majoittumisella. YHTEISKYYTI 
lähtee Jyväskylästä klo 9.30 Taulumäen kirkon Maanmittaustoimiston puoleiselta parkkipaikalta. 
Ilmoitathan jos menet jollakin toisella kyydillä Kiponniemeen ja mikäli et ehdi paikalle ajoissa. 
Varsinainen leiriohjelma alkaa klo 10.30.  
Leirin hinta on 45 euroa.  Se käsittää täysihoidon (ota mukaan omat liinavaatteet) ja ohjelman.  
Leirimaksu maksetaan leirin aikana Kiponniemen toimistoon. Varaa mielellään tasaraha.  
Leirin ajaksi kaikki leirille osallistuvat on vakuutettu Lähitapiolan ryhmätapaturmavakuutuksella 
leirin järjestäjän puolesta.  

…JA PÄÄTTYY 
Leiri päättyy torstaina 18.6 klo 12 alkavaan lounaaseen. YHTEISKYYTI lähtee 
Kiponniemestä kohti Jyväskylää n. klo 12.30 ja ajaa Taulumäen kirkon Maanmittaustoimiston 
puoleiselle parkkipaikalle. Ilmoitathan jos lähdet leiriltä jollakin toisella kyydillä ja mikäli et lähde 
samaan aikaan. Vanhemmat voivat olla odottamassa lapsia Taulumäellä 12.45 alkaen. 

OSALLISTUMISLOMAKE 
Osallistumislomake sisältää tarpeellisia terveys- ja lupatietoja, jotta leirimme sujuisi harmittomasti. 
Tietosuojalainsäädännön mukaan tarvitsemme huoltajan luvan leirillä kuvatun kuva- ja 
videomateriaalin julkaisemiseen. Materiaalia voidaan käyttää harkitusti Karitsaiset ry:n toiminnan 
esittelemiseen omilla internet-sivuilla sekä esitteissä. Täyttäkää tämän kirjeen liitteenä oleva 
osallistumislomake ja tuokaa se mukananne leirille. 
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MITÄ MUKAAN LEIRILLE? 
Ohjelma ja terveys 

• Vaihtovaatteita ja sään mukaiset ulkoiluvaatteet. Keskiviikkona mm. retkeilemme Hals-
vuoren maisemissa ja kalliolaskeudumme. Siellä tarvitaan umpinaiset kengät ( kumpparit ja 
crocsit eivät käy), paita jossa ei ole naruja, (ei huivia), sellaiset lämpimät ja sääskiltä 
suojaavat vaatteet jotka saavat likaantua. Pitkät hiukset on laitettava hiuslenkillä kiinni. 

• Henkilökohtaiset lääkkeet ja niiden käyttöohjeet, mikäli sinulla on henk.koht.lääkitys. 
• Raamattu ja muistiinpanovälineet. 
• Harrastepajaan sopiva vaatetus ja varusteet. 

- Fudispaja: ota mukaan pelaamiseen sopiva vaatetus ja kengät 
- Kädentaitopaja: ei erityistä 
- Lautapelipaja: voit ottaa harkintasi mukaan leirille jonkin oman lautapelisi mukaan 
- Musapaja: jos sinulla on helposti kannettava oma soitin, ota se mukaan 
- Valokuvauspaja: jos sinulla on, ota mukaan oma digikamera, laturi sekä usb-

purkukaapeli 
• Parkour/Sirkus toiminta (kaikille): tarvitset hyvät juoksulenkkarit tai vastaavat, joissa on 

mahdollisimman hyvä pohjakuviointi, kollegehousut sekä t-paidan, varaa koleamman sään 
varalta pitkähihainen treenipaita tai takki. Kenkien pohjan pitävyys on tärkeää. Varaudu 
sopivan kovaan treeniin ja nauruhermojen kutkutteluun 

• Sään salliessa uimme, varaa uimavarusteet 

Yöpyminen ja peseytyminen: 
• Pyyhe ja lakanat (aluslakana, pussilakana ja tyynyliina) 
• Peseytymisvälineet (shampoo, hammasharja…) 

Muuta: 
• Mukaan voi ottaa vähän karkkirahaa (max. 5 euroa), leirikioski on avoinna yhtenä päivänä 
• Saadaksemme levättyä ja nukuttua riittävästi leirillä, leirivarusteisiimme EIVÄT 

KUULU energiajuomat, eivätkä suuret määrät Coca-Colaa. 
• Pelikonsoleille tai pelikorteille ei myöskään ole tarvetta, sillä leirillä riittää kivaa 

yhteistä tekemistä riittävästi muutenkin! 
• Muista nimikoida omat tavarasi, jotta ne löytävät tiensä takaisin, jos sattuvat unohtumaan! 

MUISTA TÄYTTÄÄ OSALLISTUMISLOMAKE HUOLTAJIEN KANSSA JA TUODA SE 
MUKANA LEIRILLE! 
  

Jos Sinulla tai kotiväellä on jotakin kysyttävää tai muuta asiaa, voit olla yhteydessä minuun: 
Aino Viitanen, aino.viitanen@gmail.com, 040-7616293 

NÄHDÄÄN PIAN! =) Terveisin Aino 
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     OSALLISTUMISLOMAKE 
VINKKAA VÄHÄN –LEIRI 15.-18.6.2015         (tuo tämä lomake täytettynä mukanasi leirille) 

Leiriläisen nimi ____________________________________ Syntymäaika _____________
     
Katuosoite ______________________________________________________________________ 

Postinumero ja postitoimipaikka ___________________________________________________ 

Vanhemman/huoltajan nimi________________________________________________________ 

Sähköpostiosoite_________________________________________________________________ 

Puh.numerot molemmille vanhemmille/huoltajille___________________/__________________ 

Ruoka-aineallergiat_______________________________________________________________ 

Muut sairaudet ja 
lääkitykset_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Saako leiriläiselle antaa tarvittaessa yleissärkylääkettä (panadol)   kyllä  ei 

Leirillä video- ja valokuvataan. Saako leiriläinen näkyä tunnistettavasti kuvatussa video- ja 
valokuvamateriaalissa ja sitä julkaista seuraavasti                             kyllä         ei 
Tietosuojalainsäädännön mukaan tarvitsemme huoltajan luvan leirillä kuvatun kuvamateriaalin 
julkaisuun. Materiaalia voidaan käyttää harkitusti Karitsaiset ry:n toiminnan esittelemiseen omilla 
internet-sivuilla sekä esitteissä.  

Lapsemme saa osallistua kalliolaskeutumiseen   kyllä ei 
Lapsemme saa osallistua parkour/sirkus toimintaan  kyllä ei 
Lapsemme saa opetella retkipäivänä vuolemaan kiehisiä  kyllä ei 

Vakuutamme tiedot oikeiksi  __________________________________ 
    Päiväys 

_____________________________________ __________________________________ 
Huoltajan allekirjoitus   Leiriläisen allekirjoitus


