
LEIRI-INFO /Varsinais-Suomen Nuoret Kotkat 
 
Ennen leiriä 

• Leiri täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Vaikka ilmoittaisit lapsen ennen viimeistä 
ilmoittautumispäivää, ei voida leiripaikkaa taata. Eli ilmoittaudu leirille heti, näin varmistat 
leiripaikan. 

• Leirikirje, jossa on mukana matkustusaikataulu, tarkempi varusteluettelo sekä lasku, tulee 
ilmoittautumisessa ilmoitettuun sähköpostiin noin viikkoa ennen leiriä. 

• Leirille matkustetaan tilausajobusseilla ja leiriläiset haetaan Turun linja-autoasemalta ja Raision 
kaupungintalolta, ellei toisin ole ilmoitettu. Muut pysähtymiset sopimuksesta. 

 
Leirillä 

• Leireillä majoitutaan yleensä sisätiloissa, ellei toisin mainita.  

• Leirikeskuksesta riippuen majoitutaan 4-15 hlö huoneissa. Tytöt ja pojat ovat eri huoneissa ja 
huonekunnat pyritään järjestämän ikäryhmittäin. 

• Kotkien leirit ovat päihteettömiä. 18 vuotta täyttäneet saavat tupakoida vaan leirikeskuksen 
ulkopuolella siihen varatulla alueella. Seuraamuksena sääntörikkomuksista on pahimmassa 
tapauksessa leiriltä poistaminen. 

• Leirillä yksi tärkeimmistä säännöistä on, että kaikki on kaikkien kavereita. Kiusaamisen suhteen 
leireillä on nollatoleranssi. 

 
Varusteet leirille: 

• Makuupussi, aluslakana, tyynyliina  

• Mukavat olovaatteet, yöpuku, tarpeeksi vaihtovaatteita (sukkia, lapasia, jne) sekä säänmukaiset 
vaatteet. Hyvät kengät ja vaihtokengät (syksyisin ja kesäisin on hyvä ottaa mukaan kumisaappaat). 
Olemme paljon ulkona, joten parempi pakata liika, kuin liian vähän vaatetta! 

• Pesuvälineet, pyyhe, uimapuku 

• Taskulamppu tai otsalamppu 

• Karkkia saa tuoda rajoitettu määrä. Tarkemmin määrästä kerrotaan leirikirjeessä.  

• Energiajuomat ovat kiellettyjä. 

• Lisäksi leirikohtaiset varusteet, jotka ilmoitetaan leirikirjeessä. 
 
Ruoka 

• Ruoka valmistetaan joko paikan päällä keittiöporukan toimesta tai sitten tilataan etukäteen 
pitopalvelusta. 

• Ruoka-allergiat eivät ole ongelma, kunhan niistä tiedetään hyvissä ajoin ennen leiriä. 

• Päivittäin tarjotaan aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. 
 

Allergiat, lääkkeet, erityistarpeet 

• Mahdolliset lääkkeet pakataan erilliseen pussiin, ja siinä tulee olla leiriläisen nimi, annostelu- ja 
käyttöohjeet. Lääkkeet annetaan ohjaajalle jo matkan alkaessa.  

• Ilmoitathan kaikista allergioista ja sairauksista ilmoittautumisen yhteydessä.  

• Jos lapsellasi on erityistarpeita, ota yhteyttä toimistolle, miten lapsesi leirillä oleminen järjestyisi 
parhaiten. Henkilökohtaiselle avustajalle myönnetään leirihintaan 50 % alennus. 
 

Leiriläiset, vertsut ja ohjaajat 

• Ohjaajia on leireillä yleensä 5–10, lapsia 25–50 (leiripaikasta riippuen). 

• Kotkien leirit ovat yleensä perheleirejä, eli kaikki ikään katsomatta ovat tervetulleita. Leiriläiset 
voivat olla yksin leirillä 7 ikävuodesta ylöspäin.  

• Yli 13-vuotiaat voivat toimia vertaisohjaajina, eli "vertsuiksi", jotka ovat ohjaajien apuna. Vertsuille 
järjestetään koulutusta paikallisesti ja valtakunnallisesti. He järjestävät ohjelmaa, osallistuvat 
leiriohjelman suunnitteluun ja auttavat pitämään huolta pienemmistä leireillä ja tapahtumissa.  

• Ohjaajat ovat koulutettuja vapaaehtoisia, joilla on monella takana jo vuosien leirikokemus. Jotkut 
ovat olleet kotkien leireillä ensin leiriläisinä sitten vertsuina ja lopuksi ohjaajina.  



Leiriohjelma 

• Herätys on klo 8.00, hiljaisuus klo 22. 

• Leirin alussa sovitaan leirin yhteiset säännöt. 

• Kesällä on aina paikalla uimavalvoja, ja uima-aikoja porrastetaan, niin että kaikki eivät ole uimassa 
kerralla. 

• Päivittäin on vaihtelevaa ohjelmaa: askartelua, leikkejä, pelejä, ulkoilua yms. 

• Kesällä uidaan ja saunotaan useasti leirin aikana. Talvisin ja syksyisin pääsevät halukkaat 
saunomaan ja uimaan.  

• Iltaisin keräännytään iltaohjelman pariin, istutaan nuotiolla, lauletaan ja leikitään. 

• Viimeisenä leiri-iltana ohjaavat ja vertsut ovat perinteisesti järjestäneet leiriläisille yllätysohjelmaa. 

• Lapset osallistetaan leiriohjelman suunnitteluun ja leireillä valitaan ohjaajista, vertsuista ja lapsista 
koottu leirineuvosto. 

 
Leirimaksu 

• Leirimaksu suoritetaan laskulla, joka on oltava maksettuna ennen leirin alkua.  

• Maksu sisältää majoituksen, ruuat, matkat, vakuutuksen, askartelu- ym. materiaalit. 

• Jos jäsenmaksusi on tältä vuodelta maksamatta, tai olet uusi jäsen, laskuun on merkitty lisäksi 
jäsenmaksu. Voit valita jäsenmaksun suuruudeksi 10e/1/hlö/vuosi TAI 25e/perhe/vuosi. Jäsenhinta 
on edullisempi kuin ei-jäsenten. Jäsenet saavat lisäksi sisarusalennuksen. (Jäseneduista voi lukea 
lisää http://www.vsnk.fi/7 ) 

 
Peruutukset 

• Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään peruutusmaksuna ½ 
osanottomaksusta.  

• Mikäli osanotto leirille perutaan sairauden vuoksi, palautetaan maksettu leirimaksu 
lääkärintodistusta vastaan. 

• Jos peruutusta ei ilmoiteta ennen tapahtuman alkua tai se on perusteeton, peritään poisjäännistä 
täysi osanottomaksu. 

• Jos pienleirille tai tapahtumalle ei ole ilmoitettu viimeistä ilmoittautumispäivää, laskun saamisen 
jälkeen katsotaan ilmoittautumisajan olevan ummessa. 
 

Yhteydenpito leirille 

• Leirille voi aina tarvittaessa soittaa leirikirjeessä ilmoitetun ohjaajan numeroon. 

• Oman kännykän voi ottaa mukaan leirille, ohjaajat keräävät puhelimet leirin alussa talteen. 
Kotiväelle soittamiseen on varattu aikaa päivittäin päivällisen jälkeen n. klo 17.30–18.00. 

 
Leirikuvat, FB ja Instagram 

• Ilmoittautumisen yhteydessä on pyydetään kuvauslupa. 

• Leirillä otetaan valokuvia ja videoita, joita leirin päätteeksi lisätään somekanavillemme, nettisivuille 
sekä mahdollisesti lehtiartikkelien yhteyteen mm. Kotkaviesti-lehteen.  

• Leirin aikana leiritunnelmia tulee Kotkien Facebook sivulle: Varsinais-Suomen Nuoret Kotkat sekä 
Instagramiin: vs_nuoretkotkat  

 
Muuta 

• Ellei leirikirjeessä erikseen mainita, taskurahaa ei yleensä leireille tarvita.  

• Nuoret Kotkat eivät vastaa kadonneista tai rikkoutuneista tableteista/ pelilaitteista yms, parasta on 
jättää ne kotiin.  

• Leirin jälkeen keräämme palautteen osallistujilta ja huoltajilta. 
 
 
Tervetuloa leirille!  
 

http://www.vsnk.fi/7
https://www.facebook.com/VarsinaisSuomenNuoretKotkat/
https://www.instagram.com/vs_nuoretkotkat/

