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KESIS 2019  

#hyväleiripäivä 

 

 

 

Hei kesisläinen ja huoltaja! 

 

Tämän vuoden Kesis on järjestyksessään 26. leiri. Kesis-viikolla Ahtelaan kokoontuu noin 600 leiri-

läistä ja ohjaajaa. Kesis 2019 leirin teemana on hyvä leiripäivä. Meille lapsesi hyvä päivä on sydämen 

asia jokaisena leiripäivänä. Hyvä leiripäivä koostuu terveellisistä elämäntavoista ja mielekkäästä liikun-

nasta. Kesiksellä tutustutaan erilaisiin liikuntalajeihin ja pääpaino on elämyksellisessä liikkumisessa, 

josta jokainen leiriläinen pääsee nauttimaan ja toivottavasti löytää oman liikuntalajinsa leiriltä. Onnis-

tunut ja ikimuistoinen kesäleiri syntyykin monista elementeistä ja leirielämykset ovat ainutkertaisia 

kokemuksia, joita ei voi kokea kotona, somen tai puhelimen ääressä. 

Yhtenä tärkeänä tavoitteena meillä Kesiksellä on liikuntakipinän sytyttäminen ja liikkuman innostami-

nen. Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen lapsuudessa antaa hyviä eväitä loppuelämään.   

Saadaksesi leiristä kaiken mahdollisen ilon ja riemun irti, lue leiriopas huolellisesti läpi ja toimi ohjei-

den mukaisesti. Tämä opas on kaikille yhteinen, jossa jokaisella leirikokonaisuudella on omat osion-

sa. Lasku on lähetetty ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Ranneke ja 

varustelista on postitettu laskunsaajan postiosoitteeseen. 

 

Tervetuloa Kesikselle- kokemaan, tekemään, viihtymään! 

 

LiikUnnallisin terveisin, 

Mervi Niemi, leirin johtaja & Anna Blomroos, leiripäällikkö 

 

 

 

 

 

PUHELINYHTEYDET 

Leiritoimisto: 040 9000 847 

Leirin johtaja: Mervi Niemi, 0447784015 

Leiripäällikkö: Anna Blomroos, 040 9000 842 
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LEIRIOHJAAJAT 

Leiriohjaajaksi lukeutuu jokainen leirillä oman 

työpanoksensa antava aikuinen tai nuori. Lei-

riohjaajien kirjo on laaja, ryhmänohjaajasta laji-

päällikköön, huollosta ensiapuun ja turvaryh-

mästä tiedottajaan, keittiötä unohtamatta. 

Osaava ja innostunut, reilu 100 henkilön lei-

riohjaajaporukka vastaa lasten turvallisuudesta, 

viihtymisestä ja ohjelmasta leirillä. Kaikki lei-

riohjaajat ovat saaneet tehtävänkuvaan sopivan 

koulutuksen.  

Leiriläiset jaetaan lajisisältöjen mukaan omiin 

ryhmiin, joissa on vähintään yksi ryhmänohjaaja 

kymmentä leiriläistä kohden. Ryhmänohjaajat 

kulkevat ryhmän mukana koko leirin ajan ja 

majoittuvat heidän kanssaan samalla alueella. 

 

LEIRIN AJANKOHTA 

Kesis kokoaa Ahtelaan leiriviikoksi 600 leiriläis-

tä 4-vuotiaasta vanhempiin. 

Eri leirikokonaisuuksien  päivät ovat: 

- Perheleiri 1 (4-7-v. + aikuinen)  10.-12.6. 

- Perheleiri 2 (4-7-v. + aikuinen)  12.-14.6. 

- Perhesport  (7-9-v. + aikuinen) 11.-14.6. 

- Lajileirit (7-14-v.)    11.-14.6. 

- Nuorisoleiri (12-15-v.)   11.-14.6. 

- Nuorisojohtajaleiri (14-16-v.)  10.-14.6. 

 

 

LEIRIN JOHTO:  

 

LEIRIN JOHTAJA:    MERVI NIEMI 

LEIRIPÄÄLLIKKÖ:   ANNA BLOMROOS 

TURVAPÄÄLLIKKÖ:    JANNE KOIVUNIEMI 

HUOLTOPÄÄLLIKKÖ:   ANTTI EIRTOVAARA 

TOIMISTO:     TEIJA VIRTANEN 

TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ:  HANNA PITKÄNEN 

PERHELEIRI T:    ANNIINA PIHLAJA 

LAJIPÄÄLLIKÖT:    SOFIA KYLÄ-LASSILA,  

     TINO-TANELI TANTTU 

KOULUMAJOITUSVASTAAVA: LAURA TOLONEN 

 

VAIN TERVEENÄ LEIRILLE! 

Sairaana leirille tuleminen voi  

vaarantaa leiriläisten terveyden! 
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LEIRIRANNEKE 

Lähetämme postitse varustelistan mukana leiri-

rannekkeen. Laita ranneke käteesi vasta leiri-

aamuna kotoa lähtiessäsi! (Jos rannekkeen lait-

taa käteen, sitä ei voi enää irrottaa ja laittaa 

uudelleen käteen). Ranneke toimii leirillä passi-

na ja tunnisteena. Sopiva kireys rannekkeessa 

on, kun saat mahtumaan pikkusormesi käden ja 

rannekkeen väliin. Jos ranneke on jostain syystä 

hävinnyt ennen leirin alkua, saatte uuden ran-

nekkeen leirialueella. 

 

Rannekkeita on eri värisiä: 

PUNAINEN  

Perheleirit, Perhesport 

KELTAINEN  

Akrobatia, Purjehdus ja veneily, Sporttipaketti 1 

& 2, Tanssi  

VIHREÄ  

Autourheilu, Eräseikkailu, Liikuntaseikkailu, Pal-

loilu 1 & 2, Sporttiseikkailu, Tarkkuus 

SININEN  

Nuorisojohtajaleiri, Nuorisoleiri 

HARMAA 

Kaikki leiriohjaajat 

MAJOITTUMINEN LEIRILLÄ 

Leiripaikkana toimii Turun kaupungin leirikes-

kus Sauvon Ahtelassa. Majoitus tapahtuu omis-

sa teltoissa tai koulun lattialla. Leiriturvallisuu-

den vuoksi ns. varastotelttoja ei saa leirille ot-

taa. Leirialueen koon vuoksi toivomme, että 

isot huvilateltat, retki-pöydät ja runkopatjat 

jätetään kotiin. Telttamajoituksen valinneille 

oma teltta tai paikka kaverin teltassa on 

siis välttämätön! Olethan muistanut sopia 

asiasta kaverisi kanssa? 

Leiriläiset saavat teltan pystytykseen apua lei-

riohjaajilta. Huoltajat, jotka tuovat lapsensa lei-

rille voivat myös auttaa telttojen pystytyksessä. 

Ennen leiriä kannattaa kotona harjoitella teltan 

pystyttämistä! 

 

LEIRIPORTTI JA  

KULUNVALVONTA 

Leirin sisääntuloportilla on koko leirin ajan val-

vonta. Kulkeminen porteista tapahtuu ainoas-

taan klo 7.30-21.30 välisenä aikana. Tällä halu-

amme varmistaa, ettei kukaan lapsista poistu 

luvatta leirialueelta. Lisäksi leirin ulkopuoliset 

ihmiset eivät pääse alueelle. Porttivalvonnan 

tarkoitus on lisätä leirin ja leiriläisten turvalli-

suutta. Turvaryhmä kiertää leirialueella 24h/vrk. 
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SAAPUMINEN  

LEIRIALUEELLE 

Ahtelan leirialueelle on matkaa Turusta 50 km, 

Salosta 35 km ja Sauvon keskustasta 13km. 

Osoite leirialueelle: Ahtelantie 21, Sauvo 

Kaikilla eri leirikokonaisuuksilla on omat järjes-

telynsä kuljetusten suhteen.  

Tarkista oppaan lopusta oman leirisi ai-

kataulut ja kuljetustiedot! 

- Perheleirit ja Perhesport  s.  11 

- Lajisisältöleirit ja Nuorisoleiri  s. 12 

- Nuorisojohtajaleiri   s. 15 

 

 

AJO-OHJE TURUSTA  

AHTELAAN 

Aja Turusta 25 km Turku-Helsinki - moot-

toritietä tai valtatie nro 110 Sauvon/Kemiön 

tielle nro 181. Aja Sauvon keskustan ohi 

noin 3 km, käänny vasemmalle Rajalahden 

tienhaarasta. Aja n. 1 km ja käänny oikealle 

Rajalahteen päin. 

Aja n. 6 km ja käänny vasemmalle Ampolan 

ja Ahtelan tielle, jota ajat vielä 2,5 km ja sit-

ten olet perillä. 

Auto tulee pysäköidä leirialueen porttien 

ulkopuolelle, sille osoitetulle alueelle. Väärin 

pysäköidyt henkilöautot tukkivat Ahtelan 

pienen parkkipaikan, jolloin linja-autot eivät 

mahdu kääntymään. 
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 VAKUUTUS 

Kaikki leiriläiset ovat vakuutettuja  

Fenniassa leirin järjestäjien puolesta.  

Vakuutusnumero: 6446598 

 

 

VALO– JA VIDEOKUVAUS 
Leiriläisiltä on etukäteen kysytty kuvausluvat, 

joita kunnioitetaan leirin aikana. Luvan antanei-

ta leiriläisiä tullaan valo- ja videokuvaamaan 

muun muassa leiriopasta, leirimarkkinointia, 

leirinettiä ja leirin yhteenvetoa varten. Leirin 

järjestäjän sekä sen tiedotuksellisten yhteistyö-

kumppaneiden ottamia valokuvia ja videoita 

voidaan käyttää LiikUn ja sen yhteistyökumppa-

neiden esitteissä sekä esittely- ja markkinointi-

tarkoituksessa.  

KESIKSEN LEIRINETTI  

PALVELEE 24 H/VRK 
Huoltajat voivat käydä lukemassa Kesis-uutiset 

netissä www.liiku.fi/leirinetti. Sivua päivite-

tään vähintään kaksi kertaa päivässä. Toivomme 

huoltajien seuraavan leiritunnelmia leirinetin 

kautta ja välttämään ns. turhia puhelinsoittoja 

leiritoimistoon. Leiritoimistosta ollaan aina yh-

teydessä kotiin tilanteen niin vaatiessa. Kesis 

löytyy myös Facebookista, Instagramista ja 

Youtubesta, joihin päivitetään leirikuulumisia ja 

kuvia pitkin leiriviikkoa. 

 

Tykkää Kesiksestä ja seuraa leirielämää: 

 

 

 

 

ENSIAPU 

Leirin ensiavusta vastaa ammattitaitoinen en-

siapupäivystysryhmä. Leirin ensiavulla on ilmoit-

tautumisen yhteydessä annetut tiedot lasten 

allergioista, sairauksista ja lääkityksistä. Lääkeai-

neet säilytetään turvallisesti ja valvotusti. En-

siavun toimenpiteet kirjataan ylös ja pisteellä on 

jatkuva päivystys. Ensiapupisteessä on mahdolli-

suus tarkkailla potilaita sekä antaa heidän levätä 

valvotusti. Leiriensiapu tekee tarvittaessa rat-

kaisut suuremmista toimenpiteistä, esimerkiksi 

lapsen saattamisesta jatkohoitoon. Tällöin 

olemme luonnollisesti yhteydessä lapsen huol-

tajiin. 

 

Toivomme lasten, jotka eivät itse halua tai osaa 

huolehtia säännöllisestä lääkityksestään leiriai-

kana, toimittavan lääkkeensä yhdessä oman ryh-

mänohjaajan kanssa ensiapupisteeseen. Siellä he 

voivat päivittäin ottaa lääkkeensä ensiapu-

henkilön valvonnassa esim. aina ruokailujen yh-

teydessä tai tarpeen mukaan. Ryhmänohjaajat 

myös muistuttavat heitä lääkitsemisestä. 

 

Jos lapsella on usein tarve esim. särky- tai aller-

gialääkkeisiin, on sellaisia hyvä varata lapselle 

mukaan leirille ohjeiden kera, koska säädös sal-

lii vain henkilökohtaisten lääkkeiden jaon leiri-

läisille.    

 

UINTI 
Rannalla on aina koulutetut uimavalvojat, kun 

leiriläiset ovat uimassa. Myös ryhmänohjaajat 

ovat mukana valvomassa. Uimarannalla uinti 

tapahtuu rajatulla alueella. Uintiturvallisuuden 

säilyttämiseksi porrastamme ryhmien uima-

aikoja.  

liiku.fi/leirinetti 

facebook.com/kesisleiri 

instagram/kesisleiri 

youtube/liikufi 

https://www.liiku.fi/kesis/leirinetti/
https://www.facebook.com/kesisleiri
https://www.instagram.com/kesisleiri/?hl=fi
https://www.youtube.com/user/liikufi/videos
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 lapselle mukaan leirille lähdettäessä. Toivomme 

kuitenkin, että rahankäytöstä keskustellaan ko-

tona ja summa on maltillinen.  

 

RUOKAILU 

Leirillä on viisi ateriaa päivässä: aamiainen, lou-

nas, välipala, päivällinen ja iltapala. Ruokailu ta-

pahtuu ruokailukatoksissa. Ruoka tehdään leiri-

keskuksen keittiössä ja siitä vastaavat keittiön 

pääkokit. Ruokalistaa tehdessään he ovat otta-

neet huomioon ennakkoon ilmoittautumisen 

yhteydessä ilmoitetut erityisruokavaliot. 

Erityisruokavaliota noudattaville on varattu 

oma ruoanottopiste, mutta jokainen leiriläinen 

ruokailee kuitenkin yhdessä oman ryhmänsä 

kanssa. Ruokaa on varattu leiriläisille riittävästi. 

Aina saa hakea lisää! 

Leirillä jokainen tiskaa itse omat astiat. Ryh-

mänohjaajat opastavat leiriläisiä pesupisteissä 

toimimisessa, mutta tiskaamista kannattaa har-

joitella jo kotona. 

 

RUOKAILUVÄLINEPUSSI 

Ruokailuvälineet säilytetään kangaspussissa, sillä 

muovipusseissa tai vastaavissa kasvavat pöpöt! 

Pussista pitää löytyä seuraavat: 

-syvä lautanen 

-veitsi, haarukka, lusikka 

-muki 

-astiapyyhe 

 

 

 

 

 

 

LEIRIPAIKAN  

PERUUTTAMINEN 

Ilmoittautumisen yhteydessä jokainen on hyväk-

synyt leirin peruutusehdot! 15.4. mennessä pe-

ruutetusta leiripaikasta leirimaksu palautetaan 

kokonaan. 25.5. mennessä peruutetusta leiripai-

kasta veloitamme 50 € leirimaksusta.  Peruutta-

mattomasta tai 25.5. jälkeen peruutetusta leiri-

paikasta leirimaksu palautetaan vain lääkärinto-

distusta vastaan. Lääkärintodistus tulee toimit-

taa LiikUn toimistoon (Humalistonkatu 6, 5 krs. 

20100 Turku). 

 

ILMOITTAUTUMISTIETOJEN 

MUUTOKSET JA LISÄYKSET 

Toivomme, että ilmoittautumistietojen muu-

tokset ja lisäykset, kuten linja-autokuljetus ja 

ryhmäkaveri, ilmoitetaan riittävän ajoissa. Tämä 

on erittäin tärkeää, jotta leirilistojen muutokset 

ehditään päivittää. Emme lupaa ottaa huomioon 

1.6. jälkeen tehtyjä muutoksia tai lisäyksiä. Toi-

vomme kaikkien ymmärtävän, että yhden tie-

don muuttaminen viimehetkellä tarkoittaisi mo-

nien kymmenien listojen päivittämistä. 

 

PÄIHTEET JA TUPAKKA 

Kesis on savuton ja päihteetön. Leiriläisellä ei 

saa olla mukana, eivätkä he saa leirillä käyttää 

päihteitä tai tupakkaa. Väärinkäytöksissä leirin 

johto on yhteydessä lapsen huoltajaan ja voi 

tarvittaessa keskeyttää lapsen leirin. 

 

KIOSKI 

Leirillä toimii kioski, joka on avoinna ainoastaan 

leiriläisten vapaa-aikoina. Näin lapset voivat 

osallistua täysipainoisesti leiriohjelmaan ja ruo-

kailevat hyvällä ruokahalulla. Kioskista voi ostaa 

jäätelöä, makeisia, sipsejä, virvoitusjuomia ym. 

Ei ole mitään tiettyä summaa, joka tulisi antaa 
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 RUOKALISTA  

L = laktoositon GL = gluteeniton M = maidoton 

Jokaisella aterialla on tarjolla maitoa, vettä, ravintorasvaa ja näkkileipää. 

 

 

 TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 

AAMUPALA  puuro M, hillo,  

ruisleipä L 

puuro, marjakeit-

to, limppu L 

puuro, hillo, leipä 

L 

LOUNAS makkarakeitto L, 

GL, ruisleipä 

makaronilaatikko 

L, salaatti 

lihapullat, muusi L, 

GL, salaatti 

Jauhelihakeitto L, 

M, leipä, jälkkäri  

VÄLIPALA välipalasose 

&hedelmä 

välipalakeksi smoothie  

PÄIVÄLLI-

NEN 

italianpata L, M,  

salaatti 

nakkikastike,  

peruna L, GL,  

salaatti 

broileririsotto L, 

GL, salaatti 

 

ILTAPALA sämpylä L,  

jogurtti 

sämpylä L,  

hedelmäsose 

 

grahamlihapiirak-

ka, pillimehu 
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 LÖYTÖTAVARAT 

 

Löytötavaroita kerätään leiriviikon aikana leiri-

toimiston eteen, josta kadonneita tavaroita ja 

vaatteita on mahdollista käydä etsimässä. Ryh-

mät käyvät päivittäin löytötavarapisteellä. Ar-

voesineitä, kuten avaimia ja kelloja säilytetään 

leiritoimistossa. Löytötavarat ovat nähtävillä 

vielä leirin viimeisenä päivänä tuloaukiolla, jossa 

leiriltä lapsensa hakevien huoltajien toivotaan 

käyvän ennen kotiin lähtöä. 

 

Leirin jälkeen löytötavarat toimitetaan 

Suomen Löytötavaratoimistolle Turkuun, josta 

niitä voi tiedustella 19.6.2019 alkaen. Löytöta-

varatoimisto säilyttää löytötavaroita 3kk tapah-

tuman jälkeen. Suomen Löytötavarapalvelu pe-

rii löytötavaroista lainsäädännön mukaisen säi-

lytys- ja löytötavaramaksun. 

 

Yhteystiedot:  

Suomen Löytötavarapalvelu 

Länsi 1, Viilarinkatu 5, 20320 Turku 

Puhelinpalvelu 0600 03391 

Avoinna ma– pe 9-17, la 10-14 

 

https://loytotavara.net/turku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIRIVARUSTUS 

Lähetämme postitse varustelistan ja leirirannek-

keen. Leiriläisen tavarat on hyvä pakata isoon 

reppuun tai pieneen rinkkaan. 

 

Varusteet tulee pakata yhdessä leiriläisen 

kanssa, jotta myös lapsi tietää, mitä hä-

nellä on mukana leirillä! 

 

TÄSTÄ LINKISTÄ VARUSTELISTAAN 

 

Tämän päivän teltat ovat vedenpitäviä (pois 

lukien halvat festariteltat, joita emme suosittele 

leiriteltoiksi). Telttoihin ei ole hyväksi laittaa 

kevytpressuja tmv., koska niiden hengittävyys-

ominaisuudet häviävät. Muistathan, että yöt 

ovat alkukesästä kylmiä. Pakkaa ehdottomasti 

mukaan makuupussi, joka kestää pientä pakkas-

ta. Maa on alkukesästä vielä kylmä / kostea, jo-

ten on tärkeä ottaa mukaan riittävän paksu ma-

kuualusta tai ilmapatja lämmön takaamiseksi. 

Mukaan leirille voi omalla vastuulla ottaa vähän 

rahaa kioskia varten. Toivomme, että huoleh-

ditte, ettei omalla leiriläisellänne ole mukana 

teräaseita tai tulitikkuja. Pienikin huolimatto-

muus voi koitua kohtalokkaaksi. Muutoinkin 

toivomme leiriläisten kunnioittavan luontoa. 

 

 

 

ÄLÄ OTA MUKAAN PUHELINTA!  

Puhelimen ottaminen leirille on kielletty, koska 

lataus leirillä on mahdotonta ja säilyttäminen 

telttamajoituksessa kosteiden öiden takia han-

kalaa. Lisäksi tukiaseman kapasiteetti on rajoi-

tettu. LiikU ei vastaa leirillä kadonneista tai ha-

jonneista puhelimista. 

 

Muista nimetä  

kaikki tavarasi! 

https://loytotavara.net/turku
https://www.liiku.fi/kesis/varustelista/
https://superpark.fi/park/turku/
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 PERHESPORT 

SAAPUMINEN LEIRILLE 11.6. 

Perhesportille ei ole järjestettyä yhteiskuljetus-

ta. Katso ajo-ohjeet Ahtelaan s. 6. 

Leiriopasteet alkavat Sauvon keskustasta. Leiri-

läisten on tultava leirille kello 8.30–9.30 välise-

nä aikana, jotta pääsemme aloittamaan leirin 

ajoissa. Leirin turvaryhmä toimii liikenteen-

ohjaajana leirialueella. Poliisi on usein valvonut 

leiriliikennettä, joten muistattehan fiksun liiken-

nekäyttäytymisen. On tärkeää, että noudatatte 

leirille tuloaikaa, leiriportti aukeaa tasan klo 

8.30. 

Auto tulee pysäköidä leirialueen porttien ulko-

puolelle, sille osoitetulle alueelle. Pysäköintila-

put ja tarkemmat pysäköintiohjeet saa liiken-

teenohjaajilta.  

Leirialueelle saavuttaessa tulee ilmoittautua 

oman leirikokonaisuuden ilmoittautumispistees-

sä ennen majoittumista. Seuraa leirialueen vä-

riopasteita oman ilmoittautumispisteesi luokse. 

Oman värisi voit tarkistaa saamastasi leiriran-

nekkeesta. Ilmoittautumisen jälkeen pääset pys-

tyttämään teltan. Ryhmänohjaaja osoittaa teltal-

lenne paikan, jotta telttojen turvallisuusväli to-

teutuu ja kulku leirialueella on esteetöntä.  

 

OHJELMARUNKO 

Perhesportin ohjelmarungon löydät TÄÄLTÄ. 

 

LEIRILTÄ LÄHTEMINEN 14.6. 

Perjantaina päättäjäisten jälkeen noin klo 14.15 

leirialueelta poistuttaessa tulee noudattaa viitoi-

tuksia. Heti leirialueelta käännytään oikealle. 

Muuten ajakaa suoraan, ellei toisin mainita. Tie 

on 4 km pidempi kuin tullessa, mutta tällä jär-

jestelyllä saamme sujuvuutta ja turvallisuutta 

liikenteeseen.  

Seuraa vain Kesiksen KIITOS -kylttejä! 

PERHELEIRIT 

SAAPUMINEN LEIRILLE 

Perheleireille ei ole järjestettyä yhteiskuljetusta.  

Katso ajo-ohjeet Ahtelaan s. 6. 

Perheleiriläisten 1 & 2 saapuminen 

PL 1:  10.6. klo 15.30-16.00 

PL 2:  12.6. klo 15.30-16.00 

Auto tulee pysäköidä leirialueen porttien ulko-

puolelle, sille osoitetulle alueelle. Leirin turva-

ryhmä toimii liikenteenohjaajana leirialueella. 

Pysäköintilaput ja tarkemmat pysäköintiohjeet 

saa liikenteenohjaajilta. On tärkeää, että 

noudatatte leirille tuloaikaa! 

 

OHJELMARUNGOT 

Perheleiri 1 ohjelmarungon löydät TÄÄLTÄ. 

Perheleiri 2 ohjelmarungon löydät TÄÄLTÄ. 

 

LEIRILTÄ LÄHTEMINEN 

Perheleiriläisten 1 & 2 lähteminen 

PL 1:  12.6. klo 13.00 

PL 2:  14.6. klo 14.15 

Alueelta poistuttaessa tulee noudattaa viitoituk-

sia. Heti leirialueelta käännytään oikealle. 

Muuten ajakaa suoraan, ellei toisin mainita. Tie 

on 4 km pidempi kuin tullessa, mutta tällä jär-

jestelyllä saamme sujuvuutta ja turvallisuutta 

liikenteeseen. Seuraa vain Kesiksen KIITOS -

kylttejä! 

 

https://www.liiku.fi/site/assets/files/5267/leiriohjelmarunko_perhesport.pdf
https://www.liiku.fi/site/assets/files/5265/perheleiri_1_ohjelmarunko.pdf
https://www.liiku.fi/site/assets/files/5266/perheleiri_2_ohjelmarunko.pdf
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 LAJISISÄLTÖLEIRIT & NUORISOLEIRI  

YHTEISKULJETUKSELLA LEIRILLE JA KOTIIN  

Mikäli olet tulossa Kesikselle leirikuljetuksella niin varmista, että leiriranneke on kädessäsi linja- 

auton lähtöpaikalle tultaessa. Yhteiskuljetus on varattu niille, jotka ovat siihen ennakkoon ilmoittau-

tuneet ja maksaneet yhteiskuljetusmaksun. Kuljetus on maksuton yhteistyökunnille (Aura, Humppila,  

Marttila, Oripää ja Pöytyä,. Jokaisesta linja-autosta löytyy bussivastaava, joka matkustaa leiriläisten 

kanssa Ahtelaan.  Koulumajoituksen valinneet leiriläiset viedään bussilla ensin majoituskoululle, jossa 

heitä on vastassa ryhmänohjaajat. Kesis-bussi tuo koulumajoittujat lounaaseen mennessä Ahtelaan.  

Kun linja-auto saapuu leirialueelle, leiriläiset ohjataan oman ryhmänsä luokse, eikä heidän tarvitse 

ilmoittautua leirialueella enää uudestaan. 

Ohessa leirikuljetuksen aikataulu. Linja-auto ei poimi leiriläisiä muilta pysäkeiltä. Muistathan olla bus-

sin lähtöpaikalla viimeistään 15 minuuttia ennen bussin arvioitua lähtöaikaa! 

 

Kuljetukset leirille ti 11.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINJA-AUTON 

NRO 

KLO PAIKKAKUNTA, HAKUPAIKKA 

1 8:30 Naantali, Jäähallin P-alue, Kuparivuoren mäki -  

1 8:45 Raisio, Raision kaupungintalo, Nallinkatu 2 —> Ajo Ahtelaan 

2 8:45 Turku, Veritas Stadionin P-alue, Hippoksentie 6 - 

2 9:00 Kaarina, Kaarinan lukio, Voivalantie 7-9 —> Ajo Ahtelaan 

3 8:45 Salo, Salon jäähalli, Tahkonkatu 1 —> Ajo Ahtelaan 

4 8:30 Marttila, Martin talo, Metsäniityntie 9 —> Ajo Ahtelaan 

5 7:20 Humppila, Sale, Humppilantie 20 - 

5 8:30 Aura, Yhtenäiskoulu, Urpontie 2 —> Ajo Ahtelaan 
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Paluukuljetukset leiriltä pe 14.6. 

Kaikki paluukuljetukset lähtevät perjantaina Ahtelasta noin klo 14.45. Paluu on samaan paikkaan, 

kuin mistä lähtö tapahtui. Perjantain ruuhkista ja mahdollisista kesän tietyömaista johtuen pyydäm-

me huomioimaan, että linja-autojen paluuajat ovat arvioita. 

Vanhempien toivotaan olevan ajoissa paikalla. Myös leirin paluubusseissa on mukana bussivastaava 

kuskin lisäksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHJELMARUNKO 

Leirin ohjelmarungon löydät TÄÄLTÄ! 

 

Leirirannekkeiden värit vielä muistutuksena: 

 

KELTAINEN  

Akrobatia, Purjehdus ja veneily,  

Sporttipaketti 1 & 2, Tanssi  

VIHREÄ  

Autourheilu, Eräseikkailu, Liikuntaseik-

kailu, Palloilu 1 & 2, Sporttiseikkailu, 

Tarkkuus 

SININEN  

Nuorisoleiri 

 

LINJA-AUTON NRO KLO PAIKKAKUNTA 

1 15:30 Raisio 

1 15:45 Naantali 

2 15:20 Kaarina 

2 15:35 Turku 

3 15:30 Salo 

4 15:45 Marttila 

5 15:45 Aura 

5 16:30 Humppila 

https://www.liiku.fi/kesis/sporttipaketit/kesiksen-leiriohjelma/
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LEIRIALUEELTA LÄHTÖ 

OMALLA KYYDILLÄ 

On erittäin tärkeää, että jokainen nou-

dettu lapsi kuitataan leiriltä lähteneeksi! 

Perjantaina leiriläisiä Ahtelasta noutamaan tule-

vat huoltajat voivat saapua leirialueelle klo 

12.30 seuraamaan leirin päättäjäisiä, jotka alka-

vat teatterilla klo 13.00. Leiriportti on suljettu 

klo 12.30 asti. Myös koulumajoittujien leiri 

päättyy perjantaina Ahtelaan. 

Omilla autoilla lapsensa noutavien van-

hempien on saavuttava leirialueelle per-

jantaina viimeistään klo 13.50. 

Päättäjäisten jälkeen n. klo 14 leiriryh-

mät palaavat ryhmänohjaajiensa johdolla 

takaisin omalle leirialueelle. Leirialueella 

lapsi huoltajineen ilmoittautuu omalle 

ryhmänohjaajalle ja huoltaja kuittaa lap-

sen ulos leiriltä. 

Tämä vie perheeltä pienen hetken, mutta lisää 

turvallisuutta! Leiriportista ei pääse ulos ilman, 

että lapsi on kuitattu ryhmänohjaajalta ulos lei-

riltä. 

Alueelta poistuttaessa tulee noudattaa 

viitoituksia. Heti leirialueelta käännytään oi-

kealle. Muuten ajakaa suoraan, ellei toisin mai-

nita. Tie on 4 km pidempi kuin tullessa, mutta 

tällä järjestelyllä saamme sujuvuutta ja turvalli-

suutta liikenteeseen. Ahtelan hiekkatie on ka-

pea ja alueelle on tulossa noin 300 henkilöau-

toa. Kahden auton kohtaaminen hidastaa huo-

mattavasti liikennettä ja estää mahdollisten hä-

lytysajoneuvojen kulkemisen. Ajo-ohjeita nou-

dattamalla kaikkien automatkat sujuvat huomat-

tavasti joutuisammin. 

Seuraa vain Kesiksen KIITOS -kylttejä!  

 

LEIRIALUEELLE SAAPUMI-

NEN OMALLA KYYDILLÄ  

Lapset, jotka eivät ole varanneet yhteiskuljetus-

ta, saapuvat leirille omalla kyydillä. Leiriopasteet 

alkavat Sauvon keskustasta. Leiriläisten on tul-

tava leirille kello 8.30–9.30 välisenä aikana, jotta 

pääsemme aloittamaan leirin ajoissa.  

Koulumajoituksen valinneet leiriläiset 

ilmoittautuvat klo 8.30 alkaen Sauvon 

koulutuskeskuksen Lastentaloon, osoite 

Säätiöntie 4. Koulumajoittujat kuljetetaan 

Kesis-bussilla lounaaseen mennessä Ahtelaan.  

Leirin turvaryhmä toimii liikenteenohjaajana 

leirialueella. Poliisi on usein valvonut leiriliiken-

nettä, joten muistattehan fiksun liikennekäyttäy-

tymisen. 

On tärkeää, että noudatatte leirille tulo-

aikaa. Leiriportti aukeaa tasan klo 8.30. 

Ennen leiriportin aukeamista leirialueelle ei ole 

mahdollisuutta tulla. Tämä on ensisijaisesti las-

ten turvallisuuden vuoksi tehty päätös, koska 

”leirikoneisto” ei ole aiemmin valmis turvaa-

maan lasten liikkumista leirialueella.  

Leirialueelle saavuttaessa omalla kyydillä leiri-

läisten tulee ilmoittautua oman leirikokonaisuu-

tensa ilmoittautumispisteessä ennen majoittu-

mista. Seuraa leirialueella rannekkeen väriopas-

teita oman ilmoittautumispisteesi luokse.   Il-

moittautumisen jälkeen pääset pystyttämään 

teltan. Ryhmänohjaaja osoittaa teltallesi paikan, 

jotta telttojen turvallisuusväli toteutuu ja kulku 

leirialueella on esteetöntä. Teltan pystytyksessä 

ovat apuna ryhmänohjaajat, mutta myös van-

hemmat voivat auttaa lapsiaan. 
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 LEIRIALUEELLE SAAPUMI-

NEN OMALLA KYYDILLÄ 

Leiriläiset, jotka eivät ole varanneet yhteiskulje-

tusta, saapuvat leirille omalla kyydillä. Leiriläis-

ten on oltava paikalla maanantaina klo 12, jotta 

pääsemme aloittamaan leirin ajoissa. Leirin tur-

varyhmä toimii liikenteenohjaajana leirialueella.  

Perjantaina leiriläisiä Ahtelasta noutamaan tule-

vat huoltajat voivat saapua leirialueelle klo 

12.30 seuraamaan leirin päättäjäisiä, jotka alka-

vat teatterilla klo 13.00. Leiriportti on suljettu 

klo 12.30 asti. 

Omilla autoilla lapsensa noutavien vanhempien 

on saavuttava leirialueelle perjantaina viimeis-

tään klo 13.50. 

On erittäin tärkeää, että jokainen nou-

dettu lapsi kuitataan leiriltä lähteneeksi! 

Päättäjäisten päätyttyä leiriryhmät palaavat ryh-

mänojaajiensa johdolla takaisin omalle leirialu-

eelle. Leirialueella leiriläinen huoltajineen il-

moittautuu omalle ryhmänohjaajalle ja huoltaja 

kuittaa lapsen ulos leiriltä. Tämä vie perheeltä 

pienen hetken, mutta lisää turvallisuutta! Leiri-

portista ei pääse ulos ilman, että leiriläinen on 

kuitattu ryhmänohjaajalta ulos leiriltä.  

Alueelta poistuttaessa tulee noudattaa 

viitoituksia. Heti leirialueelta käännytään oi-

kealle. Muuten ajakaa suoraan, ellei toisin mai-

nita. Tie on 4 km pidempi kuin tullessa, mutta 

tällä järjestelyllä saamme sujuvuutta ja turvalli-

suutta liikenteeseen. Ahtelan hiekkatie on ka-

pea ja alueelle on tulossa noin 300 henkilöau-

toa. Kahden auton kohtaaminen hidastaa huo-

mattavasti liikennettä ja estää mahdollisten hä-

lytysajoneuvojen kulkemisen. Ajo-ohjeita nou-

dattamalla kaikkien automatkat sujuvat huomat-

tavasti joutuisammin. Seuraa vain Kesiksen 

KIITOS -kylttejä!  

 

OHJELMARUNKO  

Nuorisojohtajaleirin ohjelmarunko TÄÄLTÄ. 

NUORISOJOHTA-

JALEIRI  

YHTEISKULJETUKSELLA  

LEIRILLE JA KOTIIN 

Yhteiskuljetus on varattu niille, jotka ovat sii-

hen ennakkoon ilmoittautuneet. 

 

Maanantaina 10.6. kuljetus leiripaikalle 

Klo 11.00 Turku Kupittaa/ Veritas Stadionin 

parkkipaikka, Hippoksentie 6. 

Muistathan olla bussin lähtöpaikalla viimeistään 

15 min ennen bussin arvioitua lähtöaikaa! 

  

Perjantai 14.6. kuljetus leiripaikalta 

Kuljetus kotiinpäin on pitänyt myös ilmoittaa 

ennakkoon. Paluukuljetuksen lähtevät perjantai-

na Ahtelasta noin klo 14.45. Nuorisojohtajalei-

riläisen on mahdollisuus palata mille tahansa 

kuljetuspaikkakunnalle seuraavista pysäkeistä. 

 

 

 

 

LINJA-

AUTON 

NRO 

KLO PAIKKAKUNTA 

1 15:30 Raisio, kaupungintalo 

1 15:45 Naantali, Jäähallin P-alue 

2 15:20 Kaarina, lukio 

2 15:35 Turku, Veritas Stadion 

3 15:30 Salo, jäähallin P-alue 

https://www.liiku.fi/site/assets/files/5264/nuorisojohtajaleirin_ohjelmarunko.pdf
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LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais-Suomessa. 

Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä.  

Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä, seuratoi-

mijoita ja työyhteisöjä liikuttamaan muita.  

Puhumme liikunnan puolesta päättäjille.  

Liikunta elämäntavaksi! 

LEIRIN JÄRJESTÄÄ: 

LiikU, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 

Humalistonkatu 6, 20100  Turku 

www.liiku.fi 

 

Kesistä odotellessa,  

Mervi Niemi    Anna Blomroos 

leirin johtaja    leiripäällikkö 

mervi.niemi@salo.fi  anna.blomroos@liiku.fi 

 

Yhteistyökumppanit:  

Vapaaehtoisten sekä yhteistyökumppaneiden ansiosta meidän on mahdollista järjestää 

turvallinen ja laadukas leiri kaikille! 

 

Kiitämme kaikki tukijoitamme! 

 

 

 

 

Oikeudet leirioppaan muutoksiin pidätetään. 

Muistattehan hyödyntää rannekkeen kanssa samassa postissa 

tulleen etukupongin Sauvon S-Markettiin leiriviikon aikana! 

http://www.liiku.fi/

