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HEIPPA! 
 
Olet tulossa Karitsaisten Action kesäleirille 30.7.-3.8. Vuokatinrantaan! Iloisesti tervetuloa 
mukaan! Tässä tulee tärkeä leiritiedote. Lue tämä yhdessä kotona vanhempien tai huoltajien 
kanssa.  
 
Tulevalla leirillä olemme Tie, totuus ja elämä -teemojen äärellä Jeesuksen sanoihin pohjautuen 
(Joh 14:6). Action-leirillä on myös nimensä mukaisesti erilaista toimintaa: kuplafutista, 
vaijeriliukua, köysilaskua hyppyristä, snowtubingia ja seikkailupuisto! Olemme leirllä myös 
opetuksissa ja aamuhartauksissa  ja niissä toimimme ikäryhmittäin. Lisäksi uimme, saunomme, 
syömme, pidämme hauskaa iltaohjelmissa, laulamme, rukoilemme ja nukumme! 
 
Leiriä ovat toteuttamassa tutut ohjaajat ja isoset.  
 
LEIRI ALKAA ma 30.7.  
Lähtö Jyväskylästä yhteisellä linja-autokyydillä Taulumäen Maanmittaustoimiston puoleiselta 
parkkipaikalta, osoite: Taulumäen kirkko, Lohikoskentie 2, 40320 Jyväskylä 
Leiripaikan osoite: Vuokatinrannantie 8, 88610 Vuokatti  
Lähtöaika: ma 30.7. klo 11. Olethan ajoissa paikalla! 
 
Leirin hinta on 69€. Linja-automaksu on 5 €. Nämä maksut maksetaan ennen leirin alkua 
Karitsaiset ry:n tilille.  Huom! Maksa leirimaksu ja linja-automaksu leirimaksujen tilille eli tässä 
mainitulle tilille: FI 7352900220410607. Leirillä emme käsittele näitä maksuja.  
Aktiviteetteja varten leiriläisen on varattava käteistä rahaa mukaan, arviolta 39-43,50-48 euroa 
(ikäryhmittäin nuoremmasta vanhimpaan). Nettisivuillamme ollut hinta-arvio ylittyi hieman. 
Pahoittelemme asiaa. Hinnoissa on huomioitu ryhmäalennukset.  
 
Kaikki leiriläiset on vakuutettu leirin järjestäjän puolesta tapaturmavakuutuksella Lähitapiolassa. 
 
LEIRI PÄÄTTYY pe 3.8. 
Palaamme Jyväskylään lähtöpaikkaan noin klo 18.00. 
 
ERITYISTÄ HUOMIOITAVAA! 
OSALLISTUMISLOMAKE LEIRIOHJAAJIA VARTEN SEKÄ ALAIKÄISEN LEIRILÄISEN SOPIMUSLOMAKE 
VUOKATIN SEIKKAILUPUISTOA VARTEN 
Osallistumislomake sisältää tarpeelliset terveys- ja lupatiedot leiriä varten.  
Alaikäisen sopimuslomake puolestaan sisältää tärkeät tiedot Vuokatin Seikkailupuistoa varten. 
 
Täytä Vuokatin Seikkailupuistoa varten alaikäisen sopimuslomake ja palaute se 
osallistumislomakkeen kanssa tullessasi linja-autolle. MUISTA vanhempien/huoltajien 
ALLEKIRJOITUKSET molempiin lomakkeisiin! Ilman asianmukaisia lupia toimintaan ei ole 
mahdollista osallistua. Molempien lomakkeiden palauttaminen leirin vetäjille on ehdottoman 
tärkeää.  
Mahdolliset ruoka-aineallergiat tulee ilmoittaa viimeistään 23.7. tekstiviestillä Ainon 
puhelimeen numeroon 046 5825348. 
 
Varaa linja-automatkoille lukemista tai muuta mieluista tekemistä, sekä ota omat eväät 
menomatkalle. Leirivarusteisiin eivät kuulu energiajuomat, virvoitusjuomat tai limut, sipsit tai 
muut omat herkut.  
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MITÄ MUKAAN LEIRILLE? 
Ohjelma ja terveys 

- riittävästi vaihtovaatteita mukaan, varaudu myös viileisiin keleihin  
- ulkoiluvaatteet, esim. tuulipuku tai muu vastaava 
- pitkähihaiset puserot ja housut 
- lenkkarit tai ulkoilukengät 
- crocsit tai muut helpot lipokkaat lyhyiden välien kulkemiseen leirikeskuksessa 
- Raamattu ja muistiinpanovälineet 
- henkilökohtaiset lääkkeet ja niiden tarkat käyttöohjeet 

 
Yöpyminen ja peseytyminen 

- iso pyyhe ja käsipyyhe, lakanat (aluslakana, pussilakana, tyynyliina) 
- peseytymisvälineet (suihkugeeli tai saippua, shampoo, hammasharja, hammastahna 

yms…) 
- uima-asu 

 
Muuta 

- mukaan voit ottaa kioskirahaa max. 7 € 
- nimikoi omat tavarasi 
- puhelimet jätetään huoneisiin ohjelman ajaksi, illalla puhelimet kerätään yöksi 

puhelinparkkiin ja puhelimen voi noutaa aamupalan jälkeen 
- Tabletit, kaikenlaiset pelivälineet ja kaiuttimet jätetään leirille lähdettäessä kotiin 

 
 
 
MUKAVAA LEIRIN ODOTUSTA! 
 
Jos Sinulla tai kotiväellä on kysyttävää, voit olla yhteydessä meihin: 
 
Aino Viitanen puh. 045-6633937 
Marjut Haapasaari puh. 044-5364708 
 
 


