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Järj. Keuruun Helluntaiseurakunta 

http://keuruunhelluntaiseurakunta.fi/petajavesi/ 



Hei 8-12 vuotiaan vanhempi! 

Keuruun helluntaiseurakunta järjestää lastenleirin Petäjäveden alakoululaisille. Leiri alkaa Ke 4.7. 

ilmoittautumisella klo.12 ja päättyy Pe 6.7 klo.13:00. Leiripaikkana on Petäjälahti, osoite 

Petäjälahdentie 31, 41900 Petäjävesi. Lapsen voi tuoda ja hakea suoraan Petäjälahdelta. Kyydin 

puuttuessa voidaan erikseen sopia yhteislähdöstä kahvila Freesin edestä, osoite Siltatie 1, 41900 

Petäjävesi. Toivomme että jos päätöspäivänä / alkamispäivänä joku muu kuin lapsen vanhempi 

hakee / tuo lapsen, tästä ilmoitetaan leirin johtajalle (tuodessa turvallisuusasiakirjan allekirjoitus). 

Yöpyminen on teltoissa ja leirille järjestetään yövahdit. Leiriläiset jaetaan n.5-8 lapsen ryhmiin ja 

jokaisella ryhmällä on nimetty ohjaaja. Leirimaksu 20€ sisaralennus 5€, jonka voi maksaa 

ilmoittautuessa tai viimeistään lasta leirille tuotaessa. (FI80 4762 1020 0155 98 VIESTIKENTTÄÄN 

Lapsen Nimi ja Petäjäveden leiri.) Lapselle voi antaa mukaan rahaa jolla hän voi ostaa pientä 

naposteltavaa kioskista, max. 3 euroa / päivä. 

Leirillä torstaina klo 18:00 iltanuotio johon vanhemmat ovat tervetulleita. 

Ilmoittautuminen Ma.18.6. mennessä http://keuruunhelluntaiseurakunta.fi/petajavesi/ tai Sami 

Hietala 050-325 2228. Leirille otetaan 50 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ottakaa tarvittaessa reippaasti yhteyttä! 

Leirinjohtaja    Keuruun Helluntaiseurakunta 

Sami Hietala    Einari Vuorelantie 2 

050-3252228    42700 Keuruu 

sami.hietala@petajavesi.fi 

 

 

 

 

 

 

http://keuruunhelluntaiseurakunta.fi/


TURVATIEDOT VANHEMMILLE  

1. Leirillä noudatetaan ohjaajien ja henkilökunnan antamia ohjeita, sääntöjä ja turvallisuusmääräyksiä.  

2. Leirillä tulee kaikilla olla hyvä ja turvallinen olo. Kaikenlainen kiusanteko on kiellettyä. Puheen tulee olla 

toisia kunnioittavaa. Haukkuminen, pilkkaaminen, kiusaaminen ja kiroileminen on kielletty.  

3. Leiriläiset voivat tavata toisiaan päiväsaikaan julkisissa tiloissa, mutta illalla ohjelmien päätyttyä ja 

hiljaisuuden alkaessa jokaisen tulee olla omassa teltassaan. Toisten majoitustilat (teltat) ovat yksityistä 

aluetta, jonne voi mennä vain kutsuttuna päiväaikaan. Toisten tavaroihin ei saa koskea.  

4. Leirillä nukutaan öisin. Hiljaisuuden aikana (klo 22-07) tulee suoda kaikille mahdollisuus nukkumiseen.  

5. Mikäli leirillä järjestetään toimintaa, jossa on korkea loukkaantumisriski (pitkät retket, vesiaktiviteetit, 

seikkailutoiminta tms.), ohjaajat antavat leiriläisille tarkat ohjeet varusteista, turvallisuusmääräyksistä ja 

toimimisesta yllättävissä tilanteissa.  

6. Leirin raamattutunneilla käsitellään Raamatun oppeja lasten ikä- ja kehitystaso huomioiden.  

7. Uiminen tapahtuu leirillä aina uimavalvojan läsnä ollessa uimiseen varattuna aikana. Uiminen ilman 

valvojaa sekä uima-aikojen ulkopuolella on kiellettyä!  

8. Leiriläiset on vakuutettu tapaturmien varalle. Vakuutus ei kata sairastumisesta aiheutuvia kuluja, joista 

vastaa leiriläisen huoltaja.  

9. Leirialue on savuton ja päihteetön.  

10. Leiri ei sovi välttämättä aina kaikille. Emme halua, että lapsi kokee jatkuvaa ikävää, on surullinen ja 

onneton leirin ajan. Soitamme asiasta vanhemmille ja keskustelemme, mitä teemme ikävälle. Aina leiriläiset 

eivät ilmaise ikäväänsä leirinohjaajille. Mikäli leiriläinen soittaa ikävästään kotiin, toivoisimme että 

vanhemmat soittaisivat asiasta leirinjohtajalle tai ryhmänohjaajalle.  

Mikäli leirillä esiintyy jatkuvaa kiusaamista, epäasiallista käytöstä, sääntöjen rikkomista tms., joudutaan 

leiriläisen kotiin palaamisesta keskustelemaan vanhempien kanssa. Leiriltä poistaminen tapahtuu aina 

vanhemman kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen ja huoltajan kustannuksella, eikä leirimaksua palauteta.  

Suosittelemme käymään lapsen / nuoren kanssa keskustelua leiriin liittyvistä käytännön asioista jo kotona.  

 



 

Torstain alustava ohjelma: 

Klo.8 Herätys ja aamupala 

Klo.9 Aamujumppa 

Klo.9:30 Raamis 

Klo.11 Ruoka 

Klo.12 Toimintaa 

Klo.13 Välipala 

Klo.14 Raamis 

Klo.15 Pojat saunovat ja uivat, tytöt touhaavat 

Klo.16 Tytöt saunovat ja uivat, pojat touhaavat 

Klo.17 Ruoka + kioski 

Klo.18 Iltanuotio  

Klo.20 Iltapala 

Klo.21 Iltahartaus 

Klo.22 Nukkumaan meno 

 

Muista ottaa leirille mukaan: 

* teltta (jos haluat omaan telttaan), makuupussi, makuualusta  

* pieni reppu, Raamattu ja muistiinpanovälineet 

* hyvät kengät (lenkkarit tms.)  

* riittävästi vaatetusta (muista uimapuku, urheiluvarusteet ja sadevaatetus, sekä jotain lämmintä 

vaatetta)  

* hygienia- sekä saunatarvikkeet  

* hyttysmyrkkyä ja aurinkosuojavoidetta sekä juomapullo  

* Repullinen iloista mieltä  

* mankat, läppärit, pelikoneet yms. voit huoleti jättää kotiin 

 


