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MOI LEIRILÄINEN!
Olet ilmoittautunut Kiponniemen seurakuntakoululeirille, jota kutsumme Seurikseksi. Tämän kesän
Seuriksien tavoitteena on pitää hauskaa, ja samalla tutustua Kristinuskon perusteisiin. Leirillä on
mahtavissa puitteissa huikean paljon ohjelmaa ja tekemistä. Pyrimme luomaan hyvän ja ennen kaikkea
turvallisen ilmapiirin, jossa voi ilman painostusta tutkia ja kysellä .Tässä kirjeessä kerromme sinulle
muutamia tärkeitä asioita liittyen ensi kesän leiriin. Leirin opettajat sekä isoset haluavat tehdä kaikkensa,
jotta sinä voisit saada unohtumattoman leirikokemuksen.
Leirin kokonaisvahvuus henkilökuntineen on noin 80 henkilöä – ja sinä olet yksi heistä.
Tervetuloa mukaan Seuris 18 -leirille!
Tarvitset seuraavia tietoja voidaksesi valmistautua leirille mahdollisimman hyvin.

Leiri alkaa
Seuris alkaa maanantaina 23.7. Ilmoittautuminen alkaa klo 16
ja tulojuhla on klo 18. Tulojuhlaan ovat myös vanhemmat/
kuskisi lämpimästi tervetulleita.
Jos tulet Jyväskylään yleisillä kulkuneuvoilla, ilmoita siitä
hyvissä ajoin etukäteen leirinjohtajalle, niin sinut tiedetään
hakea asemalta oikeaan aikaan.
Ajo-ohjeet
Kiponniemen toimintakeskus, Kiponniementie 84, 41940
Vesanka.
Kartta löytyy Kiponniemen nettisivuilta www.kiponniemi.fi
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Leirin päätös
Leirin päätöspäivänä perjantaina 3.8 on mahdollisuus
käydä kasteella. Kastehetki Kiponniemen rannassa alkaa
klo 11.00. Leirin päätösjuhla Kiponniemessä alkaa klo
13.00. Juhlaan ovat tervetulleita vanhempasi, sukulaisesi
ja ystäväsi. Juhlassa kerätään myös kolehti jolla tuetaan
Suomen Vapaakirkon nuorisotyötä.
Heti juhlan jälkeen, n. klo 13.30 on leiriläisten
ryhmävalokuvaus. Vanhemmilla ja vierailla on
mahdollisuus osallistua juhlalounaalle juhlan jälkeen noin
klo 14.00. Juhlalounaan hinta on
10 €, päätöskahvin hinta on 3 €. Lounaalle täytyy
ilmoittautua 29.7 mennessä Kiponniemen toimistoon, puh.
010 3288 041.
Luovuuspajat
Leirillä tulee olemaan myös isosten vetämiä luovuuspajoja,
joissa tulet rohkaisevassa ilmapiirissä toteuttamaan
luovuuttasi. Leirille saapumisen yhteydessä sinun tulee
valita kolme pajaa joihin haluaisit osallistua. Mieti jo
etukäteen minkälaiseen pajaan haluaisit!

Varusteluettelo
• Liinavaatteet (= alus- ja päällyslakana, tyynyliina) tai
makuupussi (makuupussia käytettäessä ota silti myös
aluslakana mukaan)
• Kunnon ulkoilu- ja pelivarusteet (myös lämmintä)
• Ulkoiluun ja pelaamiseen sopivat jalkineet
• Riittävästi vaihtoalusvaatteita (pyykinpesumahdollisuus
kerran leirin aikana pientä korvausta vastaan)
• Sadevarusteet
• Uinti- ja saunakamppeet
• Instrumenttisi, jota soitat (ei kuitenkaan pianoa kiitos, se
on jo talossa)
• Sisätossut tai sisäsandaalit
• Muistiinpanovälineet (Raamatun saat leirillä.)
• Henkilökohtaiset lääkkeet
• Hyttysmyrkkyä
• Juhla-asu päätösjuhlaa varten
• Täytetty seurakuntakoulukortti
• Varaa mukaan myös käteistä jos haluat ostaa kioskista
leirin aikana (kortillakin voi toki maksaa)

Jätä kotiin
• Tietokone, tabletti, mankka, pelikonsolit, yms.
• Tupakkatuotteet. Suomen lain mukaisesti alaikäisten
tupakointi on kielletty leirin aikana. Leirillä emme salli
tupakointia edes vanhempien kirjallisella luvalla.
Leirialue on savuton.
• Alkoholituotteet ja muut päihteet
• Tulentekovälineet sekä muut vastaavat tarvikkeet
• Teräaseet
• Energiajuomat

Ruokavaliot, sairaudet yms.
Jos et ole ilmoittanut erityisruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä, niin ilmoita siitä etukäteen
suoraan Kiponniemen toimistoon.
Jos sinulla on jokin leiriin vaikuttava pitkäaikaissairaus tai jatkuva lääkitys, ilmoita siitä ehdottomasti
leirinjohtajalle. Tämä on sekä sinun itsesi että leirin takia. Siksi kerro esim. diabetes, ADHD,
masennuslääkitys, yms. Tietojasi käsitellään luottamuksellisesti.

Kioski
Kioski palvelee leiriläisiä lounas- ja päivällistauoilla. Kioskissa voi maksaa myös kortilla.

Kännykkä
Kännykän voit ottaa mukaan leirille, mutta sen käyttöä ei sallita oppituntien ja muiden ohjemien aikana.
Jos sinulla ei ole matkapuhelinta, sinulle saadaan kiireellisissä tapauksissa viesti joko Kiponniemen
toimiston tai leirinjohtajien puhelimien kautta.

Majoitus
Tytöt majoittuvat Kiponniemen päärakennuksen huoneisiin ja pojat retkeilymajatyyppisiin lomamökkeihin,
joissa on erillinen WC- ja suihkurakennus, tai Kiponniemen muihin rakennuksiin.

Maksu:
Leirimaksun tulisi olla jo maksettu kun saat tämän kirjeen. Jos asia on vielä hoitamatta, pidäthän huolta
että leirimaksu on kokonaan maksettu ennen leiriä. Jos asiasta on kysyttävää, ole yhteydessä SVN:n
toimistoon, p. 050-3080843/svn@svk.fi.

Opettajat ja henkilökunta
Seuriksen opettajatiimi koostuu nuorisotyöntekijöistä ja nuorisotyön vastuullisista ympäri Suomen. Leirillä
on myös yksitoista mahtavaa isosta, jotka johtavat ryhmiä, suunnittelevat ja toteuttavat mm. päivittäisen
iltanuotio-ohjelman. Näiden lisäksi leirillä on kaksi yleismiestä.
Kiponniemessä on myös oma henkilökunta, joka hoitaa toimintakeskusta ja keittiöhenkilökunta joiden
mahtavia antimia saamme nauttia kokonaiset kaksitoista päivää.
Hyvää kevättä sinulle toivottaa Seuriksen leirinjohtaja:

Seuriksen henkilökunta
Miika Hämäläinen, Raisio

Miika Hämäläinen.
Leirinjohtaja
044 2921253
miika.hamalainen@svk.fi

Petra Hämäläinen, Raisio
Emilia Möttö, Helsinki
Lauri Koittola, Turku
Ida Erkkilä, Tampere
Minna Lehto, Rauma
Reijo Lehto, Rauma
Mikko Kaikkonen, Lahti
Eerika Hammar, Helsinki
Mikko Larke, Helsinki
Matias Nykänen

