
 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa lastenleirille! 

Hienoa, että olet ilmoittautunut kesäapulaiseksi Tervonsalmen Etsivätoimistoon! 

Etsivätoimiston saama tapaus on hyvin kimurantti, joten sinuakin tarvitaan sen 

ratkaisemiseen!  

Leirillä pääset ratkomaan erilaisia arvoituksia muiden leiriläisten sekä leirin aikuisten 

kanssa. Ohjelmassa on musiikkia ja opetustuokioita, iltanuotioita ja monenlaista 

mukavaa puuhaa: leiriolympialaiset, seikkailurata, jännittävä mustameri, saunomista ja 

uimista ja tietysti hyvää ruokaa! Tutustut moniin uusiin kavereihin ja tapaat myös 

Etsivätoimiston leirietsivän! 

Etsitään yhdessä! 

Aikataulu: 

Leiri alkaa ilmoittautumisella Tervonsalmessa lauantaina 11.6. klo 9. Yhteiskyydit 

Kuopion vapaakirkon pihasta Kemilänrinne 3 niitä tarvitseville lähtevät klo 8. 

Ilmoitathan tarvitsevasi kyytiä etukäteen, niin osaamme järjestää riittävän määrän 

kyyditsijöitä. 

Lauantaista sunnuntaihin Tervonsalmessa on myös perheleiri, jolle osallistuu pienempiä 

lapsia vanhempiensa kanssa. Opetukset ja ryhmätehtävät järjestetään joka ikäryhmälle 

erikseen. 

Lastenleiri loppuu tiistaina 14.6. klo 14 alkavaan loppujuhlaan, jonka jälkeen on tarjolla 

välipalaa. Loppujuhlaan on tervetullut koko perhe! 

Majottuminen: 

Majoittuminen tapahtuu sisätiloissa ryhmittäin. Ryhmässä on 4-6 lasta ja ohjaaja. 

Ohjaaja nukkuu ryhmäläisten kanssa ja huolehtii heistä koko leirin ajan.  

  



Mukaan tarvitset:  

 Makuupussi ja tyynyliina / pussilakana, aluslakana ja tyynyliina 

 Hammasharja ja -tahna sekä shampoo 

 Pyyhe ja uimapuku 

 Yövaatteet 

 Riittävästi vaihtovaatteita ja lämmintä vaatetta 

 Kengät, joilla voi juosta ja pelailla 

 Kumisaappaat, sadetakki ja kosteudenpitävät housut  

 Lippalakki tai hattu 

 Kynä, kumi ja Raamattu, jos sellaisen omistat 

 Henkilökohtaiset tavarat, esim. mahdolliset lääkkeet ja niiden käyttöohje 

 Kioskirahaa enintään 10€ (mielellään kolikoita). 

Leirillä et tarvitse kännykkää, muuta elektroniikkaa tai esim. parhaimpia vaatteitasi 

(huom. emme vastaa likaantuneista tai kadonneista tavaroista). Jos kuitenkin otat 

puhelimen mukaan, sitä saa käyttää ainoastaan ennen iltanuotiota klo 17-19. Muina 

aikoina yhteydenpito vanhempien ja lasten välillä tapahtuu ohjaajien kautta. 

Keskitytään leiristä nauttimiseen!  

Leirimaksu: 

Lastenleirin hinta on 40€ / leiriläinen ja sisaralennus on 5€. 

Leirimaksun voi suorittaa leirille saapuessa käteisellä (tasaraha) tai  

Kuopion vapaaseurakunnan tilille FI36 2027 1800 1318 67 viestillä ’Leirimaksu’. 

Ajo-ohje Tervonsalmeen: 

Tervonsalmen toimintakeskus Levinniementie 15, 72210 Tervo. Kuopion  

eteläpuolelta kääntyy oikealle Karttulan tie nro 551. Sitä ajetaan 48km  

ja käännytään vasemmalle ennen siltaa Levinniementielle. Risteyksessä  

on kyltti Tervonsalmen toimintakeskus. 

 

Huippua että juuri sinä olet tulossa mukaan! Nähdään leirillä! 

Iloista leirin odotusta! 

 

Yhteystiedot:  

Eero Voutilainen, leirin johtaja 044 2909611 

Auli Nissinen, ilmottautumis- ja kyytiasiat 0400 690176 

Jos et jostain syystä pääsekään lähtemään leirille, ilmoitathan siitä mahdollisimman 

nopeasti Auli Nissiselle. 


