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POMPPIS PÄIVÄLEIRI 
 

Pomppisleiri 1. ma-pe   13.-17.6. klo 9.30-14.30 

Pomppisleiri 2. ma-pe   27.6-1.7. klo 9.30-14.30 

Leiripaikka on Tuupalan koulu, puupuoli. Kokoonnutaan peli-areenaan. 

 

Leiripäivä on pitkä ja energiaa vievää, niinpä tarjoamme leiriläisille pienen välipalan, leiriläisille allergiat 

huomioiden. Omaa evästä kannatta ottaa silti mukaan, sekä kylmävaraajia eväiden säilymisen vuoksi 

(mm. mehua, leipää, hedelmiä, pilttejä jne. Energiajuomat, karkit ym. herkut eivät kuulu leiriläisten eväisiin. 

Paitsi retkipäivänä saa ottaa pienen taskullisen karkkia mukaan. 

 

Leirille saapuminen: 

•    Leirille tulee saapua terveenä  

• Saattakaa pienimmät lapset leirialoitukseen ensimmäisenä päivänä 

•    Pyörällä tulijat, jättäkää pyörät pyöräparkki alueelle, samoille kuin koulu aikana. Lukitse pyöräsi 

•    Autolla saapuvat huomioikaa alueen ajoneuvoilla olevat rajoitukset 

•    Kokoonnutaan kiikkujen luokse peliareenalle. Leiriohjaajat ovat vastaanottamassa 

•    Ilmoittakaa leirille tultaessa, jos lapsi ei saa poistua itse leiriltä 

•    Laita leirimaksu 25€ (tasaraha) läpinäkyvään pussiin ja kirjoita päälle lapsen syntymävuosi ja nimi 

 

Kotiin jaetaan leirillä jokaiselle oma leiriohjelma, josta voi seurata päivien touhut ja varusteet. Liikumme 

ulkona myös sateella. PUKEUDU SÄÄN MUKAAN! Viikon aikana lähdemme patikointiretkelle linja-

autolla, pyöräretkelle, huolla pyörä ja tarkista kypärän kiinnitys. Myös kumpparit voivat olla tarpeelliset.  

 

Reppuun kannattaa pakata: 
• Ensimmäisenä päivänä varustaudutaan ULKO- JA SISÄLIIKUNTAVARUSTUKSEEN   
• Ota mukaan AINA sadevaatteet, HATTU ja hanskat  

• OMAT EVÄÄT ja JUOMA sekä REPPU tarjotulle välipalle  

• JUOMAPULLO janojuomalle, päivän aikana pulloa täytetään puolestamme eväs tauosta lähtien 

• Aurinkoisella säällä iho kannattaa suojata aurinkorasvalla 

• Retkipäivänä sääskimyrkky laitetaan vasta retkipaikassa ja vältä muita hajusteita 

• Reput viedään päivän ajaksi säilytykseen. Puhelinta ei käytetä pääasiassa leiripäivän aikana, eikä sitä tule 

säilyttää vaatteiden taskuissa. Laittakaa puhelin äänettömälle. Ilmoitamme leiriohjelmassa jos käytetään 

• Leirin aikana askarrellaan ja mahdollisesti maalataan, joten ei kannata pukeutua parhaimpiin vaatteisiin 

• Muista ottaa reppuun tarvitsemasi lääkkeet (astma, allergia, särkylääkkeet ym.) ja mainitse 

niistä myös ohjaajalle! 

• Osallistumismaksut perimme heti aloituspäivänä, maksut käteisellä (25€/ lapsi), varaathan 

tasarahan, KIITOS! Maksu tulee laittaa pussiin ja nimetä maksut. Näin lapset voivat itse maksaa leirin 

• Muista merkata KAIKKI tavarasi hyvin, etteivät tavarat mene sekaisin. Löytötavaroita säilytämme 

leirin jälkeen 1.9. asti nuorisotila Yläkerralla 

LISÄKSI TARVITSET MUKAAN REPULLISEN REIPASTA LEIRIMIELTÄ! PIAN TAVATAAN ☺ 

Kaikki leiriläiset ovat vakuutettuja Kuhmon kaupungin puolesta. Leiristä on laadittu turvallisuussuunnitelma 

 

Kaikki leiriyhteydenpito hoidetaan leirivastaavan kautta. Jos päivän aikana tulee leiriltä asiaa, otamme teihin 
yhteyttä, soitelkaa tekin ☺. Ilmoita viestillä tai soita, jos lapsi on pois leiriltä. Laita viestiin nimi ja ikä 

helpottaaksesi meidän työtä. Kiitos. 

 

Kuhmon Nuorisopalvelut: leirivastaava Teija Kyllönen, puh. 044-7105048, teija.kyllonen@kuhmo.fi  

 


