TERVETULOA
Nurmijärven kunnan nuorisopalveluiden
järjestämälle
LEIRILLE Märkiön leirikeskukseen
Leirikeskuksen sijainti
Leirikeskus sijaitsee Hyvinkää-Hankotien varrella n. 4 km Rajamäen
risteyksestä Hankoon päin levähdyspaikan vieressä Märkiöjärven rannalla.
Leirikeskus koostuu huoltorakennuksesta, jossa on keittiö ja ruokailutilat,
majoitusrakennuksesta, jossa kaikki lapset ja ohjaajat nukkuvat 4 hengen
huoneissa sekä toimintatilasta, jota on mahdollisuus hyödyntää vaikkapa
kädentaidoissa. Myös piha pelikenttineen ja lähimaastot soveltuvat hyvin
leirielämään.

Leirin hinta
Leirin osallistumismaksusta lähetetään lasku.
Leirimaksuun sisältyy kuljetukset, vakuutus, täysihoito sekä leirityöskentelyyn
tarvittavat aineet ja välineet.

Leirihenkilökunta
Leirillä ohjaajina toimivat nuoriso-ohjaajat, leiristä vastaa Olli Venho ja
ruokahuollosta vastaa Heta Vasama.

Tietoa leirin ohjelmasta
Leirillä on päivittäin tarjolla monipuolista ohjelmaa; metsässä seikkailua, käsillä
tekemistä, peliä ja leikkiä, uintia ja saunomista. Toiminnassa pyrimme olemaan
mahdollisimman paljon ulkona ja hyödyntämään luonnon eri elementtejä joita
leirikeskuksen lähiympäristö ja Märkiön järvi tarjoavat.

Ruokailut
Leirillä syödään päivittäin aamu-, väli- ja iltapalat sekä kaksi lämmintä ateriaa.
Ruoka-aineallergiat, erikoisruokavaliot ja muut erityiset mainittavat
kysyttiin jo ilmoittautumisvaiheessa, mutta jos haluat vielä tarkentaa
tai lisätä jotakin niin olethan yhteydessä meihin. Ruokailuihin liittyvissä
asioissa ota yhteys ennen leiriä leiriemäntään, Heta Vasama p. 040 317
2525 ja muissa asioissa Olli Venho, p. 040 3174026.

Leiriläisen varusteet
▪
▪
▪
▪
▪
▪

makuupussin tai vuodevaatteet (leirikeskuksessa on peitot ja tyynyt)
saunomistarvikkeet, uimapuku ja pyyhe
peseytymistarvikkeet
leirioloissa käytännöllisiä ja myös lämpimiä vaatteita
kunnolliset jalkineet maastokäyttöön
sadevarusteet

Muista varustaa leiri ”kamppeesi” omalla nimelläsi.
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Tarvitseeko leirille ottaa rahaa tai kännykkää?
Leirillä on kioski, mitä varten voi ottaa rahaa mukaan. Keräämme lasten rahat
talteen leirin alkaessa (ei koske Junnuleiriä), teemme kioskiin tilit lapsille, joista
vähennämme lapsen päivittäiset ostokset. Perjantaina ennen leirin loppua
palautamme mahdolliset jääneet rahat. Tällä tavoin lapset eivät hukkaa
rahojansa ja vältymme ”varkaus epäilyiltä”.
Puhelimen saa ottaa mukaan leirille, mutta kunta ei ole korvausvelvollinen,
mikäli puhelin rikkoutuu, eli puhelin on leiriläisen omalla vastuulla (puhelinta ei
luokitella leirivarusteeksi). Ohjelmien aikana puhelimia ei saa käyttää ja
puhelimet kerätään yön ajaksi pois, tarpeellisten yöunien mahdollistamiseksi.
Leirikeskuksessa on puhelin, josta voi tarpeen vaatiessa soittaa ja johon
vanhemmat voivat soittaa. Leiritoiminnan sujumisen vuoksi toivomme, että
vanhemmat soittaisivat klo 17-18 välillä ja puhelimen ruuhkautumisen
estämiseksi yksi soitto viikon aikana riittänee. Terveisiä lapselle voi lähettää
myös tekstiviestillä. Leirikeskuksen puhelinnumerot ovat 040-3174026 ja 0403172525.

Tärkeää
MIKÄLI LAPSESI EI PÄÄSE LEIRILLE, ILMOITA SIITÄ VÄLITTÖMÄSTI –
LAPSIA ON JONOTUSLISTALLA (jos varattua leiripaikkaa ei käytetä eikä
peruta, on leirimaksu maksettava)!

Hygienia ja puhtaanapito
Leirien aikana noudatamme viranomaisten antamia hygieniaohjeita.
Muistutamme käsien pesusta ja desinfioinnista. Siivousta on tehostettu ja
puhdistamme pintoja entistä tehokkaammin.

Terveys
Leirille tullaan terveenä. Tänä päivänä 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, tulee huoltajien ilmoittaa asiasta meille.

Leirejä voit seurata instagramissa: nurmijarven_nuorisopalvelut

AURINKOISIA JA HAUSKOJA LEIRIPÄIVIÄ TOIVOEN
Nuorisopalveluiden ja kaikkien leiriohjaajien puolesta

Olli Venho
vastaava ohjaaja
040-3174026
olli.venho@nurmijarvi.fi
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Kuljetukset leirille
Lähtö- ja paluupäivät:
7.-11.6.2021
14.-18.6.2021
21.-24.6.2021 - huom! Paluu jo torstaina!
28.6.-2.7.2021
2.-6.8.2021

Meno maanantaina
klo
klo
klo
klo
klo
klo

9.00
9.10
9.25
9.40
9.50
10.00

Klaukkala, linja-autoasema (matkakeskus)
Perttula, Keudan parkkipaikalta
Kirkonkylä, linja-autoasema
Rajamäki, linja-autoasema
Röykkä, Röykän aseman pysäkki, Kiljavantien varrella (8480)
Märkiön leirikeskus

Paluu perjantaina
klo
klo
klo
klo
klo
klo

14.00
14.10
14.20
14.35
14.45
15.00

Märkiön leirikeskus
Röykkä, Röykän aseman pysäkki, Kiljavantien varrella (8480)
Rajamäki, linja-autoasema
Kirkonkylä, linja-autoasema
Perttula, Keudan parkkipaikalta
Klaukkala, linja-autoasema (Matkakeskus)

Vanhempien toivotaan tuovan ja hakevan lapset em. pysäkeiltä ajoissa!
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