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PERHELEIRILLE!

PARASTA LAPSILLE RY

TERVETULOA
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PARAsTA LAPsILLE Ry
Parasta Lapsille ry on 1945 perustettu  
valtakunnallinen lastensuojelujärjestö.  
Tavoitteena on vahvistaa lasten, nuorten 
ja lapsiperheiden arjessa jaksamista. 

Parasta Lapsille ry on uskonnollisesti ja 
poliittisesti sitoutumaton. Järjestö koros-
taa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 
merkitystä ja sitovuutta lasten hyvinvoin-
nin edistämisessä.

Toiminnan rahoitus perustuu Lasten Päi-
vän Säätiön ja Raha-automaattiyhdistyk-
sen avustuksiin. 

Parasta Lapsille ry:n toiminta on tarkoi-
tettu ensisijaisesti pienituloisille ja maa-
hanmuuttajataustaisille lapsiperheille.

MITÄ LEIRILLÄ TEHDÄÄN?
Parasta Lapsille -järjestön leirit ovat yhtei-
söllisiä. Leirin ohjelma suunnitellaan niin, 
että leirillä vietetään paljon aikaa yhdessä.

Leirillä leikitään, pelataan, askarrellaan ja 
tutustutaan muihin ihmisiin ja ollaan paljon 
ulkona.

Parasta Lapsille ry
Vilppulantie 2, 00700 Helsinki
p. 09 350 8630
pl@parastalapsille.fi
www.parastalapsille.fi
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Perheleirejä järjestetään esimerkiksi 
• Urheiluopisto Kisakeskuksessa Fiskarsissa
• Parasta Lapsille ry:n Lomakeskus Pukkilassa  

Virroilla, 100 km Tampereelta pohjoiseen. 

Molemmat paikat sijaitsevat järven rannalla, 
keskellä kaunista luontoa. 

Leiripaikoissa ei ole kauppaa eikä kioskia.

Urheiluopisto Kisakeskus
Kullaaniemi 220
10420 Pohjankuru

Lomakeskus Pukkila
Pouruntie 1242
34870 Visuvesi

MIssÄ LEIREjÄ jÄRjEsTETÄÄN?



4

PERHEIDEN kANssA 
LEIRILLÄ ON:
• Lomakeskuksen henkilökunta: 

valmistaa hyvää kotiruokaa ja huolehtii  
leirikeskuksen siisteydestä. 

• Leirijohtaja: 
suunnittelee ja toteuttaa leirin ohjelman 
yhdessä Parasta Lapsille ry:n vapaa- 
ehtoisten kanssa ja vastaa turvallisuudesta.

• Vapaaehtoiset:
 huolehtivat leirin sujumisesta ja ohjel- 

masta yhdessä leirijohtajan kanssa.  
Vapaaehtoiset eivät saa palkkaa. 
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RUOkAILUT
Leirillä syödään hyvää kotiruokaa viisi kertaa 
päivässä: aamiainen, lounas, välipala,  
päivällinen ja iltapala. 

TURVALLIsUUs
Parasta Lapsille ry:llä on turvallisuusohjeet, 
joiden mukaan leirillä toimitaan.

TAPATURMAVAkUUTUs
Lapset ja aikuiset on vakuutettu tapaturmien 
varalta. Leirillä sairastuminen ei kuulu vakuu-
tukseen. Sairastumisen kustannukset perhe 
maksaa itse (esim. matka terveyskeskukseen 
kesken leirin).

TUPAkOINTI jA  
PÄIHTEIDEN kÄyTTö
Leireillä alkoholin käyttö on kielletty. 
Tupakointi on sallittu vain tupakkapaikalla.  
Alle 18-vuotiaiden tupakointi on kielletty.
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LEIRIN PELIsÄÄNNöT
• Leirillä ollaan yhdessä muiden kanssa
• Vanhemmat huolehtivat omista  

lapsistaan. Leirillä ei ole lastenhoitajia.

PÄIVÄOHjELMA
Leirillä on ohjelma, johon kaikki osallistuvat 
(sekä aikuiset että lapset).

Joskus leirille voi tulla vierailijoita järjestä-
mään ohjelmaa. Esimerkiksi Suomen Vapaa- 
ajan kalastajien kalakummit järjestävät  
kalastushetkiä ja Ruoveden Luontokoulu  
tuo leirille vierailulle eläimiä.
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LEIRIPÄIVÄ

  8–9 aamiainen

  Yhteistä tekemistä

  11.30 Ruoka

  Yhteistä tekemistä

  14.30 Välipala

  Yhteistä tekemistä
 

  17 ruoka

  Yhteistä tekemistä

  19.30 iltapala

  Yhteistä tekemistä
Z Z Z

  22 hiljaisuus



MUkAVIA LEIRIPÄIVIÄ!

Parasta Lapsille ry
Vilppulantie 2, 00700 Helsinki
p. 09 350 8630
pl@parastalapsille.fi
www.parastalapsille.fi
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