
LASTEN PÄIVÄLEIRI 2021 
 

• Tervetuloa Mikkelin Vapaaseurakunnan järjestämälle 7–13-vuotiaiden lasten päiväleirille 

Päivärinteen leirikeskukseen pe 6.— la 7.8.2021.  

 

• Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta omaan kyytiin, voit ilmoittautua Vesalle 

yhteiskuljetukseen. Yhteiskuljetus lähtee aamuisin Mikkelin Vapaaseurakunnalta klo 8.30, 

saavuthan hyvissä ajoin paikalle! Paluu iltaisin Mikkelin Vapaaseurakunnalle n. klo 19.15.  

 

• Omalla kyydillä tultaessa, leiripaikalla on oltava klo 9. Leiripaikalle 

tultaessa ja lähtiessä pitää joka kerta ilmoittautua! 

 

• Leiriläisen huoltajan tulee allekirjoittaa ilmoittautumislomake viimeistään yhteiskyyditys- 

tai leiripaikalla. 

 

• Leirimaksu on 25 € / hlö. Tasaraha tai maksu tilille: 

FI47 8000 1370 0612 86, viitenumero 110. 

 

• Jokainen leiriläinen saa ostaa leirikioskista herkkuja 2 €:lla / päivä.  

 

• Leirillä kaikki ohjelma tapahtuu ohjaajien valvonnassa. Leiriläiset on vakuutettu 

vakuutusyhtiö Tapiolan Ryhmätapaturma-vakuutuksella. 

 

• Leirin ohessa kulkee myös pienimuotoinen naperoleiri. Naperot kulkevat omien 

huoltajiensa kanssa. 

 

• Leiriläisten perheet / läheiset ovat tervetulleita osallistumaan lauantai-illan 

Nuotiotuokioon. Ohjelma alkaa klo 17. Ohjelmassa pientä ohjelmallista 

toimintaa ja vapaamuotoisempaa yhdessäoloa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUOM! Leirin järjestämisessä otetaan huomioon AVIN ja ESSOTEN koronavirukseen 

(Covid 19) liittyvä ajantasainen ohjeistus. Leiriin liittyvistä mahdollisista muutoksista 

ilmoitetaan leiriläisille henkilökohtaisesti. Mikäli esimerkiksi leiriläisten määrää 

joudutaan rajoittamaan, se tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. Mahdollisista 

muutoksista voit lukea myös seurakunnan nettisivulta. Huolehditaan kaikki yhdessä 

hyvästä käsihygieniasta ja toisistamme! Tulethan paikalle siis vain terveenä! 



VARUSTELISTA 

• Reppu tai kassi, joka sisältää;  
• vesipullon (nimikoidun)  
• vaihtovaatteet 

• lippis tai vastaava 

• saappaat  

• uima-asun ja pyyhkeen (tarvittaessa uimakellukkeet) 

• mahdolliset hygieniavälineet, kuten hiusharja tai shampoo 

• kioskirahan 

• aurinkovoiteen 

• mahdolliset lääkkeet (ilmoitettava EA-vastaavalle) 

• raamatun ja muistiinpanovälineet 

 

MUISTA PUKEA PÄÄLLE SÄÄNMUKAINEN VAATETUS JA HYVÄT JALKINEET! 

Kännykät kerätään päivän ajaksi pois. Leiriläiset saavat kuitenkin soittaa kotiin tarvittaessa.  

Muita elektroniikka laitteita ei leirille tule ottaa mukaan. 

 

LEIRIN JOHTOTIIMI 

• Vesa Nyrhinen:   Ilmoittautuminen, maksut, kyyditys, turvallisuus ym. 

• Hannu Hietaniemi:  Turvallisuus, leirin ohjelma ym.   

• Vilma Laaksovuori:  Leiriohjelman vetäminen 

• Raili Hietaniemi:  Keittiön vastaava 

 

YHTEYSTIEDOT   

• Vesa Nyrhinen            p. 041 713 2584 (työ) vesa.nyrhinen@svk.fi 

p. 045 106 1516 (oma)        

• Hannu Hietaniemi      p. 040 411 4357 hannu.hietaniemi@svk.fi 

 

Osoitteet:  Mikkelin Vapaaseurakunta, Savilahdenkatu 26, 50100 Mikkeli 

Päivärinteen leirikeskus, Päivärannantie 42, 52510 Hirvensalmi 

 

Tervetuloa! 


