
Kolmas leiriviikonloppu lähestyy! 

Seuraava leiriviikonloppu on 26.–28.10.2018.  

Ihana ja värikäs syksy on hellinyt meitä ja Pukkilassakin meitä odottaa kaunis 

syksyinen luonto! 

Illat ovat pimentyneet ja se mahdollistaakin meille jännittäviä salapoliisitehtäviä, 

tulevana viikonloppuna. Jos sinulla on oma taskulamppu, voit ottaa sen mukaan. 

Olemme myös paljon ulkona, joten on erityisen tärkeää, että otat mukaan 

lämpimät, säähän sopivat vaatteet, pipon ja käsineet. 

Mannisen bussi lähtee perjantaina klo 17 Hämeenlinnan linja-autoasemalta, 

samasta paikasta kuin viimeksikin. Pukkilaan saavutaan noin klo 19.30. 

Sunnuntaina paluumatkalle lähdemme klo 14.30 ja saavumme linja-autoasemalle 

noin klo. 17 Olethan ajoissa on lähtöpaikalla! Mieluimmin niin, että 

vanhemmat odottavat bussia siellä! 

Viikonlopun aikana syödään paljon ja usein eikä nälkä pääse varmasti 

yllättämään. Jotta jaksaisit varmasti syödä, jätäthän kaikki omat herkut kotiin.  

Tuttuun tapaan, puhelimet kerätään viikonlopuksi huilaamaan bussin saavuttua 

Pukkilaan.  

Lapset majoittuvat 2–4 hengen huoneissa ja jokaiselle huoneelle nimetään 

omaohjaaja, joka huolehtii oman ryhmänsä lapsista. Pyrimme pitämään lapsille 

samat huoneet koko syksyn ajan, mutta esimerkiksi sairasteluiden ja poissaolojen 

vuoksi voimme tarvittaessa yhdistellä tai uudelleen järjestellä huoneita niin, että 

kaikille löytyy sopiva huonetoveri.  

 



Vuodevaatteet ja pyyhkeet ja kaikki tarvittavat harrastusvälineet löytyvät 

lomakeskuksesta, joten mukaan tarvitset vain alla olevan listan varusteet. 

Lapsi- sekä ohjaajaporukka on pysynyt samana ja on ihana nähdä teitä kaikkia 

pitkästä aikaa! Tuntuu että viime leiristä on hurjan pitkä aika!  

Jos sinulla on viikonloppuun liittyviä kysymyksiä tai asioita, voit soittaa tai tekstata 
Outille: 050 339 3576 tai outi.kuikka@parastalapsille.fi 
 
Muista ilmoittaa, jos olet estynyt osallistumaan jonain kertana toimintaan. 
 

Pian nähdään!  

Outi, Saara, Eveliina, Janika, Mika ja Harri 

 
  



Lista tarvittavista varusteista: 
 

❖ säänmukaiset ulkoiluvaatteet ja kengät 

❖ kumisaappaat 

❖ mukavat sisävaatteet 

❖ halutessa sisäkengät (villasukat jos mahdollista) 

❖ puhtaat vaihtoalusvaatteet jokaiselle päivälle 

❖ yöasu 

❖ peseytymistarvikkeet: hammasharja ja -tahna, saippua ja sampoo 

(sisaruksille omat hammastahnat, jos eivät ole samassa huoneessa) 

❖ tarvittavat lääkkeet (mikäli joku lääkitys) 

❖ halutessa oma lelu (esim. unilelu) 

❖ halutessa joku lempi satu/kirja/ sarjakuva mitä voi lukea illalla sängyssä 

 

 

 

 


