
Nikkaripiirin kesäleiri 20-23.6 2022 – Kanootti-polkupyöräleiri 

Toimintasuunnitelma 
 

Paikka: Pikku-Itävalta, Lähdepurontie 4, 38800 Jämijärvi & Korsukylä, Kivimäenkuja 152, 38800 
Jämijärvi 

Leirin tarkoitus 
• tukea lapsen hengellistä kasvua ja Jeesuksen Kristuksen tuntemista 
• tukea lapsen sosiaalista kehitystä ja porukassa olemista 
• antaa valmiuksia kohdata toisia uudessa ympäristössä 
• antaa aikaa joutilaisuuteen 
• harjaannuttaa yksinkertaista ajankäyttöä ilman kiirettä, kännyköitä ja pelejä 
• kohentaa lasten ruuanlaittotaitoja 

 
Leirin turvallisuusvastaavana toimii Esa Vuorenmaa p. 040 4125 884, toisena vetäjänä Heikki 
Saarenmaa sekä apuohjaajina Carita Åkerlund, Timo Saarenmaa, Cecilia Rautio, Carolina Rautio, 
Emma Repo sekä Emmi Niemi  
 
Järjestyssäännöt 

• noudattaa hyviä käytöstapoja 
• ei kiroilla 
• ei juosta sisätiloissa 
• ei soiteta suuta 
• ei käytetä työkaluja hosumiseen 
• ei rikota ommia eikä toisten tavaroita 
• noudatetaan annettuja ohjeita 
• kunnioitetaan toisen koskemattomuutta 

 
Lapseni saa osallistua leirille, retkille ja muuhun nikkaripiirin puitteissa tapahtuvaan toimintaan ja 
kulkea ohjaajien ja vanhempien mukana automatkoilla. Näistä ilmoitetaan viimeistään viikkoa 
aikaisemmin. 
 
Hyväksyn toimintasuunnitelman 
 
Huoltajan nimi ja puhelin    Leiriläisen nimi ja puhelin 
 
 
____________________________   ______________________________ 
 



Leiriohjelma 
 Ma 20.6. 

Kokoontuminen Pikku-Itävaltaan klo 9.00, os. Lähdepurontie 4 Jämijärvi  

• kootaan osallistumiskortti, allekirjoitettu 
toimintasuunnitelma sekä leirimaksu 

• leiri järjestäytyy 

• alkuhartaus 

• käydään turvallisuusasiat ja säännöt sekä 
ohjelma läpi  

• lounas 

• pyöräretki Uhrilähteelle ja sieltä 
Perhepuistoon 

• kanoottien vastaanotto 

• kanootinkäsittelyharjoitus 

• saunaa ja uintia 

• iltapala ja -hartaus

 

Ti 21.6. 

• aamuhartaus 

• runsas aamupala 

• lähtö kanoottiretkelle Mertiöjärvelle 

• tutustutaan Rajalahden Luomutilaan 

• välipala 

• pyöräretki Korsukylälle 

• päivällinen Korsukylällä 

• Korsukylältä paluu patikoiden 

• kasvien tunnistamiskilpailu 

• sauna, uinti, iltapala, iltahartaus 

Vanhempainiltaan osallistuva: ilmoittaudu aamulla klo 10 mennessä puh. 040 4125 884/Esa 

Ke 22.6. 

• aamuhartaus 

• aamupala 

• varustetaan kanootit matkaa varten 

• pakataan henkilökohtaiset varusteet 
autokuljetusta varten Korsukylälle 
siirtymistä varten 

• lähtö kanoottiretkelle, suuntana 
Korsukylä 

• majoittuminen Korsukylään 

• saunaa ja paljua 

• päivällinen & vanhempainilta klo 18 
alkaen 

• iltapala 

• iltahartaus 

• lounas 

 

 



To 23.6. 

• aamuhartaus 

• aamupala 

• polkupyörätaitoajoharjoitus 

• lounas 

• polkupyörätaitoajokisat 

• palkintojen jako 

• puretaan leiri 

• päätöstilaisuus n. klo 15, leiri päättyy 

• huoltaja noutaa leiriläisen Korsukylästä 
os, Kivimäenkuja 152, 38800 Jämijärvi 

 

Lasten toivomuksesta emme ole aikatauluttaneet ohjelmaa minuutilleen. Toiminta tapahtuu 
kiirettömästi ja joustavasti.  


