JOUTSAN seurakunnan, kunnan ja 4H:n
YHTEINEN 8-10 -VUOTIAIDEN KESÄLEIRI
Pekkasten leirikeskuksessa 13.-14.6.2019.
Pekkasentie 118, 19650 Joutsa.

Leirille saavutaan TORSTAINA 13.6. klo 10.00 ALKAEN,
EI AIEMMIN – leirinportti kiinni siihen saakka!
Leirille saavutaan ja lähdetään omin kyydein.
Mukaan leirille tarvitset:
- Petivaatteet: lakana, pussilakana, tyynyliina TAI makuupussi, lakana, tyynyliina.
Leirillä on kaikille tyyny, peitto ja patja.
- Hammasharja, hammastahna, yöpuku ja unilelu
- UIKKARIT, PYYHE ja peseytymisvälineet. Saunomme ja uimme!
- Juoksuleikkeihin sopivat jalkineet
- Vaihtovaatetta joka säälle; helteelle ja kolealle
- Aurinkorasva, aurinkolasit ja päähine helle kelejä varten
- Sateet eivät meitä estä olemasta ulkona, joten sadevaatteet + saappaat mukaan!
- Mahdolliset omat lääkkeet, jotka annetaan nuorisotyönohjaaja Annikalle leirin ajaksi.
- Leirille voit halutessasi ottaa muutaman oman lelun. Leluaseet jätetään kotiin.
Leirin järjestäjä tahot eivät vastaa mahdollisista lelujen rikkoutumisista tai häviämisestä.
- OSALLISTUMIS- JA TURVALLISUUSLOMAKE TÄYTETTYNÄ (tulostettavissa nettisivuilta tai
kirjaa kysytyt asiat erilliselle paperille)
- LEIRIMAKSU 30€ (tasaraha, kiitos!)
- Voit ottaa mukaan A4 -kokoisen kuvan lempieläimestäsi, -sarjakuvahahmosta,
-pelihahmosta, -satuhahmosta tai vaikka piirtää itse kyseisen kuvan. Saatat tarvita sitä!
Leirin ensiapukaapissa ei lääkkeitä. Jos haluat varata särkylääkkeen mukaan leirille, nimikoi
lääkepakkaus ja luovuta se tullessasi Annikan säilytykseen leirin ajaksi. Hän antaa lääkkeen
tarvittaessa. Lääkkeet nimikoidussa lääkepakkauksessa, ei irrallisina.
Kotiin jätetään herkut, kännykkä, pelikonsolit yms. Jos leiriläiselle tulee tarve soittaa kotiin tai
kotiväen leiriläiselle – käytössä nuorisotyönohjaaja Annikan puhelin.

Leirin päättää PERJANTAINA 14.6. klo 15.00 alkava
leiriläisten toteuttama päätöshartaus,
johon toivomme leiriläisten hakijoiden osallistuvan!
Olemme klo 14.50 valmiita vastaanottamaan hakijat leirille.
Tavarat voi pakata tuolloin autoon. Leiri päättyy n. klo 15.30.

JOS SINUN LEIRILLE TULO PERUUNTUU ILMOITA SE HETI p. 050 3855428 / Annika
Muista, että kipeänä ei tulla leirille!
Leiriterveisin:
Annika Oksanen
Joutsan seurakunta
nuorisotyönohjaaja
p. 050 385 5428

Sini Pylkkänen & Jonna Keihäsniemi
Joutsan kunta
leirityöntekijät
p. 040 7410681 Sini

Kirsi Ilmonen
Toivakan-Joutsan 4H yhdistys
toiminnanjohtaja
p. 040 5118491

