Tervetuloa PÄIVÄLEIREILLE 2021
Missä?
Päiväleirit järjestetään
7.-11.6. Ahjolan nuorisotilassa, os. Nahkurintie 6, kirkonkylällä
14.-18.6. Rajamäen nuorisotilassa, os. Kievarintie 14a, Rajamäki
28.6.-2.7. Monikon nuorisotilassa, os. Kuntotie 7, Klaukkala
2.-6.8. Ahjolan nuorisotilassa, os. Nahkurintie 6, kirkonkylällä
Hinta
Leirin osallistumismaksusta lähetetään lasku. Leirimaksuun sisältyy ruoat, vakuutus sekä
leirityöskentelyyn tarvittavat aineet ja välineet.
Henkilökunta
Leirillä ohjaajina toimivat nuoriso-ohjaajat Katja Venho, Marika Norrbacka, Taru Koskinen,
Saara Heikkinen ja Jenna Ginman sekä kesäohjaajia.
Ohjelma
Leirillä on päivittäin tarjolla monipuolista ohjelmaa klo 9-15; ulkoilua, liikuntaa, kädentaitoja
sekä vapaata leikkiä ja oleilua.
Ruokailut
Lapsille tarjotaan päivittäin lämmin ruoka ja välipala. Erityisruokavaliot ja muut mahdolliset
huomioon otettavat seikat kysyttiinkin jo ilmoittautumisvaiheessa, mutta jos haluat vielä
tarkentaa tai lisätä jotakin, voit laittaa sähköpostia ennen leiriä
katja.venho@nurmijarvi.fi (Ahjolan ja Monikon viikot) tai
marika.norrbacka@nurmijarvi.fi (Rajamäen viikko)
Mitä mukaan?
•
sään mukainen vaatetus, jotta myös ulkoilu on päivittäin mahdollista
•
päähine
•
juomapullo
•
leirillä on pieni kioski auki päivittäin välipalan jälkeen, joten sitä varten voi ottaa vähän
rahaa mukaan
Muista varustaa ”leirikamppeesi” omalla nimelläsi.
Tärkeää!
Puhelimen saa ottaa mukaan leirille, mutta kunta ei ole korvausvelvollinen, mikäli puhelin rikkoutuu.
Puhelin on siis leiriläisen omalla vastuulla. Meillä on kaikilla leireillä mukana puhelin, mihin voi
tarvittaessa soittaa:
puh. 040 3174021 (Ahjolan ja Monikon viikot) tai 040 3174002 (Rajamäen viikko)
Mikäli lapsesi ei pääsekään osallistumaan leirille, ilmoita siitä nuorisopalveluihin mahdollisimman
pian! 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. Ehkä vielä tulevanakin 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 tulee huoltajien ilmoittaa asiasta meille.
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Päiväleirejä voit seurata Nuorisopalveluiden instagramissa
nurmijarven_nuorisopalvelut

AURINKOISIA JA HAUSKOJA LEIRIPÄIVIÄ TOIVOEN
Nuorisopalveluiden ja kaikkien leiriohjaajien puolesta
Katja, Marika, Taru, Saara ja Jenna
Katja Venho
vastaava nuoriso-ohjaaja
Ahjolan ja Monikon leiriviikot
040-3174021
katja.venho@nurmijarvi.fi
Marika Norrbacka
vastaava nuoriso-ohjaaja
Rajamäen leiriviikko
040 3174002
marika.norrbacka@nurmijarvi.fi
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