
Hei! 
Lämpimät tervetulotoivotukset pollentuoksuiselle yöleirille.  
 
Leiri alkaa maanantaina klo 9 ja päättyy keskiviikkona klo 16.  
 
Leiriohjelmassa on hevosten- ja eläintenhoitoa, pihaleikkejä toisten 
leiriläisten kanssa, uimista sään salliessa sekä kärryajelua,  ja ohjattua 
ratsastusta 2h päivässä.  
Leiriohjaaja ohjaa leiriläisten aktiviteetteja 6h päivässä (sis.2h ratsastusta 
päivässä, paitsi keskiviikkona, jolloin on yksi tunti ratsastusta. )  
Muuna aikana leiriläiset voivat omatoimisesti inspiroitua kotieläinpihan 
eläimistä, toisten leiriläisten seurasta ja kepparitouhuista yms. Ohjattuja 
aktiviteetteja ei muina aikoina ole.  
 
Kännykkä on leiriläisten käytössä vain lounastauolla ja illalla lyhyen 
hetken. Viimeisenä leiripäivänä saa ottaa kuvia eläimistä, ja vaihdella 
yhteystietoja toisten leiriläisten kanssa.  
 
Yöleiri vaatii kokemusta vieraissa paikoissa yöpymisestä. Leirille ei voi 
tulla harjoittelemaan yökyläilyä. Jos yöpyminen ei onnistu, vanhempien 
pitää olla leirin aikana puhelinyhteyden päässä, ja hakea lapsi tarvittaessa 
kotiin yöksi.  
Jos lapsi ei halua olla yötä, yöleirin ohjelmaan voi osallistua myös niin, 
että käy nukkumassa yöt kotona.  
 
Lapset yöpyvät omatoimisesti kartanon väentuvassa, joka on 
päärakennuksen vieressä. Hiljaisuuden (klo 23) jälkeen yöpyvä leiriläinen 
ei saa häiritä muita leiriläisiä. Yö pitää nukkua, jotta jaksaa touhuta 
seuraavan päivän:)  
 
 Jos lapsi haluaa osallistua leirin toimintaosuuteen, leiriin voi osallistua 
myös niin, että käy nukkumassa yöt kotona.  
 
Leirillä tarjotaan aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala. Meillä on tosi 
hyvät ruoat:) 

 Myös Sankilan pihakahvilasta voi ostaa herkkuja ja pientä purtavaa.  
Ilmoitathan erityisruokavaliostasi tai erityishuomiota vaativasta 
sairaudestasi etukäteen. (Erityisruokavaliolisä 10€/päivä)



Leirillä on hyvä olla mukana ainakin:  
 
- peseytymisvälineet ja pyyhe.  
- petivaatteet (lakana, peitto ja tyynyliina, makuupussi, pussilakana ja 
tyyny). Lapset yöpyvät kerrossängyissä, joissa patja valmiina.  
 
- riittävästi vaihtovaatteita huomioiden vaihtuvat säät (kylmä, kuuma ja 
tuuli) ja likaantuminen, sadetakki ja saappaat  
-  ratsastusvarusteet, joista tärkeitä ovat korolliset jalkineet ja housut, 
joiden saumat eivät hankaa sekä uintireissuja varten uimapuku.  
- Kypärä ja turvaliivi.  
 
Lisäksi mukaan tarvitaan: leirin loppumaksu tai kuitti, aurinkorasva ja 
vesipullo sekä halutessasi puhelin ja laturi.  
Ratsastusvarusteet pitää merkitä omalla nimellä, jotta ne eivät vahingossa 
vaihdu muiden kanssa. Emme vastaa hukkuneista ja vaihtuneista 
tavaroista. Ennen leiriltä lähtöä kannattaa siis tarkistaa, että kaikki omat 
tavarat ovat tallella.  
Emme ole vakuuttaneet leiriläisiä tapaturmien varalle, joten jokaisella 
leiriläisellä on oltava voimassaoleva oma tapaturmavakuutus.  
Leirillä otamme valokuvia leiriläisistä. Käytämme kuvia facebook-
sivuillamme ja mainonnassamme. Kuvien yhteyteen ei tule niissä 
esiintyvien ihmisten nimiä. Jos et halua esiintyä kuvissa, kerro siitä 
henkilökunnalle, niin et tule kuvatuksi. 

Maksamalla varausmaksun eräpäivään mennessä, saat varattua leiripaikan. 
Ko. summa vähennetään leirimaksusta. Jos perut leirisi, varausmaksua ei 
palauteta. Koko leirimaksun pitää olla maksettu ennen leirin alkamista. Jos 
leiriläinen lähtee kesken leirin pois, leirimaksua ei palauteta.  

Leirin vastaavina ohjaajina toimivat kokeneet ohjaajat ja vastaavana 
aikuisena Sami. Jos sinulla on kysyttävää tai toiveita, ota rohkeasti 
yhteyttä. 
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