MAATILALEIRI LOIMAAN ALASTAROLLA
KANNISTON KOTIELÄINTILALLA
Tervetuloa Nurmijärven kunnan nuorisopalveluiden
järjestämälle MAATILALEIRILLE Kanniston
kotieläintilalle 28.6.-2.7.2021.
Leiripaikka
Kanniston tila sijaitsee 5 km päässä Alastaron keskustasta Loimaan kaupungissa ja n.
150 km päässä Nurmijärveltä. Tietoja paikasta osoitteesta www.kannistontila.fi
Kotieläintila on aito maatila, jossa harjoitetaan luonnonmukaista peltoviljelyä sekä
vanhakantaista karjanhoitoa.
Tilalla on runsaasti kotieläimiä. Omistajaperhe arvelee eläimiä olevan
150-200 kpl. Suuressa kanitarhassa on monen rotuisia ja värisiä kaneja, joita
leiriläiset voivat hoitaa. Lapset saavat myös oman nimikko kaninsa.
Tila ei sijaitse järvenrannalla. Alueella on muutamia koristealtaita, joissa ei voi uida.
Saunan yhteydessä on pieni uima-allas, joka on käytössämme saunomisen
yhteydessä.
Leirihenkilökunta
Leirillä on 40 lasta ja 5 ohjaajaa. Heidän lisäksi tilalla työskentelee opiskelijoita
keittiössä ja eläinten hoitajina. Tilan omistajat Mirja ja Tauno Suominen pitävät myös
huolta leiriläisistä ja huolehtivat ruokahuollosta.
Leiriohjelma
Leirin ohjelman pääpaino on eläintenhoidossa sekä luontoon tutustumisessa.
Leirillä on mahdollista ratsastaa max. 2 kertaa leirin aikana. Ratsastusta ohjaavat
tilalla työskentelevät eläintenhoitajat.
Ratsastuksen hinta on 15 € ½ tuntia ja 20 € tunti, joka maksetaan suoraan
kotieläintilan henkilökunnalle. Ratsastusajoista sovitaan paikan päällä.
Majoittuminen ja varusteet
Alueella on majoitustilaa n. 100 henkilölle, mutta alueella ei ole muita leirejä samaan
aikaan maatilaleirimme kanssa.
Leirillä majoitutaan 2-5 hengen huoneissa navetan ylisillä, saunarakennuksen
yläkerrassa 4-5 hengen huoneissa ja parissa pihapiirissä olevassa 2 -4 hengen
mökissä.
• Majoitusta varten tarvitse mukaasi lakanat. Leiripaikassa on peitot ja tyynyt. Voit
toki ottaa mukaasi oman makuupussin
• peseytymisvälineet,
• uima-asun ja pyyhkeen
• lämpimiä ja käytännöllisiä vaatteita
• kunnon jalkineet maastokäyttöön
• sadevarusteet
• henkilökohtaisia tavaroita esim. hyttyssuojaa ja aurinkovoidetta
Rahat, kännykkä ja muut henkilökohtaiset laitteet
Leiripaikassa on kioski, joka on auki kerran päivässä ruokailun jälkeen.
Pysähdymme meno- ja paluumatkalla Humppilassa ostoksilla, mikäli koronatilanne sen
sallii.
Rahat voit halutessasi antaa ohjaajille säilytettäväksi.
Kaikki mukaasi ottamat laitteet ovat täysin omalla vastuullasi. Puhelintakin on syytä
säilyttää omassa majoitushuoneessa. Leirillä on puhelin, josta voi tarpeen vaatiessa
soittaa ja johon vanhemmat voivat soittaa. Leiritoiminnan sujumisen vuoksi
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toivomme, että vanhemmat soittaisivat 17-18 välillä ja puhelimen ruuhkautumisen
estämiseksi yksi soitto viikossa riittänee.
Puhelinnumero on 040 317 2060.
Leirimaksu
Leirimaksu on 190 €, josta lähetetään lasku ilmoittautumisen yhteydessä annettuun
osoitteeseen.
Leirimaksu sisältää: majoituksen, aamupalat, lounaat, päivälliset, iltapalat
vakuutuksen (ei sisällä tavaravakuutusta), kuljetukset, paikan päällä tehtävät
mahdolliset retket
MIKÄLI ET PÄÄSE LEIRILLE ILMOITA SIITÄ VÄLITTÖMÄSTI
NUORISOPALVELUIHIN (jos varattua leiripaikkaa ei käytetä eikä siitä ilmoiteta
nuorisopalveluihin, on leirimaksu maksettava).
Hygienia ja siisteys
Noudatamme leirin aikana viranomaisten hygieniaohjeita. Muistutamme
käsienpesusta ja jaamme käsidesiä. Siivousta on tehostettu ja puhdistamme pintoja
entistä tehokkaammin.
Terveys
Leirille tullaan terveenä. Tänäkin kesänä pienetkin flunssan oireet voivat herättää
epäilyn koronaviruksesta. Kotiväen tulee huolehtia, että lapsi osallistuu leirille täysin
terveenä. Samat ohjeet koskevat henkilökuntaa. Jos lapsi sairastuu kesken leirin,
hänet siirretään muista erilleen ja huoltajat hakevat lapsen kotiin. Lapsen huoltajat
ovat yhteydessä terveysasemaan ja toimivat saatujen ohjeiden mukaan. Mikäli epäily
osoittautuu koronavirukseksi, pyydämme huoltajia ilmoittamaan asiasta meille.
Kuljetukset leirille
Meno maanantaina 28.6.2021
klo 9.00
Klaukkala, Matkakeskus, Luhtajoentie
klo 9.10
Perttula, Keudan parkkipaikka
klo 9.20
Kirkonkylä, linja-autoasema
klo 9.35
Rajamäki, linja-autoasema
(Pysähdys Humppilassa, mikäli koronatilanne sallii)
klo 12.00
Alastaro
Paluu perjantaina 2.7.2021
klo 12.30
Alastaro
(Pysähdys Humppilassa, mikäli koronatilanne sallii)
klo 15.00
Rajamäki
klo 15.15
Kirkonkylä, linja-autoasema
klo 15.25
Perttula, Keudan parkkipaikka
klo 15.35
Klaukkala, Matkakeskus Luhtajoentie
Kyselyt ja peruutukset
Tarvitessasi lisätietoja tai halutessasi peruuttaa osallistumisesi tavoitat minut
e-mail merja.winha-jarvinen@nurmijarvi.fi tai 040-3172060
Jätä vastaajaan viesti, mikäli et tavoita minua.
Lämmintä ja hauskaa leiriviikkoa toivoen
Merja Winha-Järvinen
Merja Winha-Järvinen, nuorisopäällikkö
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