Infokirje Kliffan perheleiri Snadilan
asukkaille
Tästä kirjeestä löydät tietoa, joka helpottaa sinua lähtemään Snadilaan Kliffan perheleiriin
viettämään ikimuistoista leiriä.

Kirje sisältää:







Vinkit
Risteilyohjelman
Maija Poppasen lastenhoidon ohjeet
Snadilan kyläsepot
Käytännönohjeita
Kirje Snadilassa majoittuvalle lapselle

Vinkit:
Huomioithan, että nämä ohjeet ovat vinkkejä leirille lähtöön, joten kaikki vinkit eivät ole yhtä
oleellisia kaikille. Toiset ovat yhden yön kun toiset nauttivat koko leiristä alusta loppuun.

Ennen leiriä:








Nimikoi hyvin kaikki varusteet
Harjoitelkaa leirielämää ennakkoon:
o Astioiden tiskaaminen, Maija Poppasen hoidossa lapset syövät ja tiskaavat yhdessä
ryhmän kanssa.
o On hyvä tutustua ennakkoon telttaan ja makuupussissa nukkumiseen, jotta leirissä
uni tulee helpommin.
o Leirillä käytettävä teltta on myös hyvä koota kerran koko perheen voimin
Bajamajat toimivat leirin vessoina
o Potta voi olla tarpeellinen alle kouluikäisille, vaikka kotona pottaa ei enää
käyttäisikään. Matka vessaan voi olla yllättävän pitkä ja bajamajat eivät miellytä
kaikkia.
o Vaippojen vaihtoa ja peppujen pesua varten on varattu oma tila, joka sijaitsee
Snadilaa lähinnä olevan (Eteläisen rannan) saunan yhteydessä.
o Pissapottien tyhjennys tapahtuu lähimpiin vessoihin. Kaikkien vessojen luota
löytyvät kierrätyspisteet, johon voi jättää likaiset vaipat.
Leirillä tulee olemaan jonoja ja välimatkoja. Näihin on hyvä jo ennakkoon varautua
esimerkiksi varaamalla jonotusohjelmaa.
Tavarat on hyvä pakata jo valmiiksi lajiteltuina esimerkiksi omiin kannellisiin laatikoihin ja
suljettaviin pusseihin. Huomioi kuitenkin, että teltan viereen ei pääse autolla.
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Ruokailut:










Tarjottimella on hyvä ja helppo kuljettaa koko perheen ruoat
Hyväksi on koettu myös yhteiset kannelliset rasiat, joiden avulla voi kuljettaa koko perheen
ruoan pöytää ja jakaa siellä annoksiin.
Termospullo: aamupaloilla puuro sekoitetaan kuumaan veteen. On turvallisempaa
kuljettaa ainekset termospullossa
Vauvalle omaa ruokaa varalle. Alle 2-vuotiaille on tarjolla myös suolatonta puuroa.
Leiriruoka ei aina maistu kaikille, vararuoka voi leirillä olla pelastus. Perheleirissä on
käytössä mikro ja vedenkeitin sekä hellalevy ruoan lämmitykseen. Omille ruoille ei ole
jääkaappisäilytys mahdollisuutta.
Huomioithan, että leirillä ei ole tarjolla maitoa ruokajuomaksi
Lähikahvilasta saa ainakin mm. sämpylöitä ja pillimehuja sekä mahdollisesti marjoja ja
herneitä (satokaudesta riippuen)
Keittiöiltä ei ole syöttötuoleja, joten jos tarvitset sellaista ota omasi mukaan
Leirillä ruokaillaan ruokailuaikoina, joiden noudattaminen mahdollistaa kaikille sujuvan
ruokailukokemuksen. Tarkat ruokailuajat ilmoitetaan leirillä, mutta suuntaa antavat ajat
löytyvät ”pokkarista” eli leiriläisen kirjasta.

Telttailu:







Majoittuminen tapahtuu perheen itse leirille tuomassa teltassa.
Toppapuku voi toimia pienellä lapsella paremmin kuin makuupussi.
Harja ja rikkalapio, jolla voi kerätä telttaan kulkeutuvan hiekan
Eteismatto, estää roskien kulkeutumista telttaan
Telttapaikat jaetaan saapumisjärjestyksessä, joten seuraathan leirillä annettavia
majoittautumisohjeita.
Emme voi luvata, että jokaiselle telttapaikalle pääsee helposti rattailla.

Muita vinkkejä:









Kuulosuojaimet, korvatulpat tai korvakitti: yhteisissä ohjelmissa äänenvoimakkuudet voivat
olla korkeita ja kuulosuojaimet helpottavat rauhoittumista illalla teltassa.
Pyykinpesuaine (biohajoava): jos aiot pestä käsin esim. kestovaippoja. Normaalin likapyykin
pesuun ei leirillä ole mahdollisuutta, joten kannattaa varata riittävästi vaihtovaatteita.
Vauvojen kosteuspyyhkeet: kosteuspyyhkeet ovat näppärä hätäapu moneen paikkaan.
Roskapusseja
Sähköä tarvitsevia laitteita ei kannata ottaa mukaan. Leirialueella on paljon pölyä ja lisäksi
sähkönsaanti on rajallista.
Snadilan asukkaille on samat puhelimien latausmahdollisuudet kuin muillekin leiriläisille eli
puhelinta tai varavirtalähdettä voi ladata leirin kahviloissa
Sakset
Pyykkinaru: jos haluat esim. kuivattaa uikkareita ja pyyhettä yms.
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Ensiaputarvikkeet: Laastareita, hyttysmyrkkyä, haavojen desinfiointiaine, omalle perheelle
sopivat särkylääkkeet yms. pienet ensiaputarvikkeet. Isommissa ensiapu tarpeissa
käännytään suoraan leirisairaalan puoleen.
Muista ottaa myös rattaille oma sadesuoja ja hyttysverkko
Omalla autolla leirille tulemisesta tulee tarkempaa tietoa vielä myöhemmin heinäkuun
aikana, kun viimeiset tiedot vahvistuvat siihen liittyen. Huomioittehan, että
yhteiskuljetuksien aikaan henkilöautot eivät pääse leirialueelle.
Kyläilypäivä lauantai 28.7. ei pääse henkilöautolla leirialueelle.

Risteilyohjelma
Risteilyohjelma on kaikille Snadilan asukeille avointa matalan kynnyksen ohjelmaa. Lapset
osallistuvat siihen yhdessä vanhemman kanssa ja ohjelmaa järjestetään päivittäin Sandilassa.
Lisäksi vierailemme muutamissa laaksoissa ja teemme retkiä, mm. katsomaan ambulanssia tai
työkoneita. Isoon osaan ohjelmasta ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan vanhempi voi tulla
paikalle lapsensa kanssa. Tällaista ohjelmaa ovat mm. erilainen pelailu ja askartelu. Joihinkin
ohjelmiin pitää ilmoittautua, koska osallistujamäärä on rajattu. Ilmoittautuminen tapahtuu
laittamalla nimi ilmoitustaululta löytyvään listaan, näistä ohjelmista kerrotaan erikseen.
Lisäksi joihinkin ohjelmiin tulee ottaa mukaan omia tarvikkeita, näitä ovat tiistaina sanomalehti
(yksi per askartelija) ja perjantaina WC- tai talouspaperihylsy. Lisäksi kannattaa ottaa mukaan
OEK:n laulukirja iltaohjelmia varten.

Maija Poppasen lastenhoitopalvelu
Maija Poppanen ystävineen tarjoaa lastenhoitopalvelua, jonka varaaminen on tehty ennakkoon
ennen leiriä. Lastenhoito tapahtuu Snadilan alueella.
Maija Poppanen (lastenhoitopalvelu):
 Lapselle, joka käyttää vaippoja on varattava kertakäyttöisiä vaippoja hoidon ajaksi.
Kestovaippoja ei käytetä lastenhoidon aika mm. säilytyksen takia.
Lisätietoa Maija Poppasen lastenhoitopalvelusta kirjeen lopusta, liite 1.

Sepot
Tervehdys kaikelle Snadilan väelle!
Pääkaupunkiseudun seurakunnat ovat kutsuneet ja lähettäneet Kliffalle joukon Seppoja rinnallakulkijoita, joiden tehtävä on olla leiriarjessa leiriläisiä varten. Sepot ovat ne extrakorvat, kädet ja -olkapäät, joita saatatte ja saatte tarvita leirin aikana. Kyläsepon saa pyytää mukaan
etsimään kadonnutta sukkaa, ohjaamaan taaperon käsipesulle ja sudenpennun kotiteltalle.
Kyläseppo voi lähteä juttuseuraksi kävelylle tai istumaan hiljaa kannonnokkaan ihmettelemään
elon suuria ja pieniä ihmeitä. Mitä tahansa Kliffalla - yhdessä! Snadilalla on myös omat Kyläsepot,
jotka tunnistatte violeteista huiveista. He ovat mukana Snadilan arjessa :)
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Snadilan yleisiä käytännönohjeita
Pidämme maanantaina 23.7. lyhyen infotilaisuuden, jossa käymme läpi leirin arkea. Ajankohta on
lounaan ja päivällisen jälkeen Snadilan infolla.
Snadilassa pidetään aamuisin klo 9.30 lipunnosto lippuaukealla, jossa pääset kuulemaan päivän
infot ja heräilemään aamujumpan tahdissa.
Snadilassa sijaitsee leikkipaikka, joka on kaikkien Snadilalaisten ja leirilippukunnissa majoittuvien
alle partio-ohjelman ikäisten lasten sekä lyhyen Kliffan jälkeen sudenpentujen käytössä.
Leikkipaikalle ei saa jättää lasta yksin ilman valvontaa. Leikkipaikalla lapsi on aina oman huoltajan
vastuulla.
Snadilassa vietetään siestaa joka päivä klo 13:00–14:00. Tällöin leikkipaikka on suljettu, jotta
jokaisella on mahdollisuus rauhoittumiseen päivän aikana. Samoin leirin iltapalan jälkeen Snadila
aloittaa rauhoittumisen yötä varten yhteisen iltasadun merkeissä osallistuminen on vapaaehtoista.
Kaikkiin leirin yhteisiin ohjelmiin lähdetään yhdessä Snadilan portilta.
Perheleiri pyörii jokaisen siellä majoittuvan aikuisen panoksella, joten kaikilta siellä majoittuvilta
edellytetään osallistumista yhteisten tehtävien hoitamiseen. Näistä lyhyistä yhteisistä tehtävistä
ilmoitetaan leirillä.
Jokaisen telttaan Snadilassa tulee “narikkalappu”, jotta osaamme tarvittaessa tavoittaa teltan
omistajan.
Leirin aikana ajankohtaista tietoa löytyy ilmoitustaululta, padletistä (leirin sähköinenjärjestelmä) ja
facebookista (Kliffan perheleiri Snadila ryhmästä), jossa voi fiilistellä jo ennakkoon tulevaa leiriä
sekä kysellä mieltä askarruttavia kysymyksiä muilta Snadilan asukeilta.
Uiminen tapahtuu Etelä-rannassa (Snadilaa lähempi), johon on varattu uimavuorot niin Snadilalle
kuin muillekin kylille. Uimaan pääsee vain oman uintivuoron aikaan. Uintivuorot näkyvät Snadilan
ilmoitustaululta leirillä.

AURINKOISTA KESÄÄ KAIKILLE JA NÄHDÄÄN KLIFFALLA!
-Toivottaa Snadilan perhepäälliköt johanna.hollo@partio.fi, oona.parviainen@partio.fi ja muu
staabi 
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Lapsen oma osuus
Hanhiemo toivottaa kaikki lapset ja aikuiset tervetulleeksi Snadilaan. Hanhi on hössöttänyt jo
monta kuukautta siitä, mitä hän aikoo pakata mukaan ja onko kaikki nyt valmiina leirielämään
varten? Joko sinä olet nähnyt Hanhen pesän ja suuret munat, mitä luulet mahtavatko munat
kuoriutua jo ennen Kliffa leiriä? Mitähän niistä munista mahtaa kuoriutua?
1. PIIRRÄ JA VÄRI, MITÄ LUULET KUORIUTUVAN PESÄN MUNISTA?

2. PAKKAA MUKAAN LEIRILLE AINAKIN SEURAAVIA ASIOITA:
o ILOISTA LEIRIMIELTÄ
o PÄIVÄREPPU, JOTA JUURI SINUN ON HYVÄ KANTAA
o JUOMAPULLO, JOSTA SAAT VIRKISTYSTÄ PITKIN PÄIVÄÄ
o LEMPIPÄÄHINEESI, JOKA PÄÄSSÄ HYMY ON HERKÄSSÄ
o HYVÄT KENGÄT, JOTKA JALASSA OLET VALMIS VALLOITTAMAAN SNADILAN
o SEIKKAILUMIELTÄ, JOTTA PÄÄSEMME YHDESSÄ TUTKIMAAN KLIFFAA
o SEKÄ PARI MUUTA JUTTUA, JOITA EPÄILET TARVITSEVASI LEIRILLÄ ;)

3. HARJOITTELE SNADILAN HUUTOA ENNEN LEIRIÄ :)
LEIRISTÄ KUULUU (aikuiset)
KVAAK! (lapset)
PESÄSTÄ KUULUU (aikuiset)
KVAAK! (lapset)
TELTASTA KUULUU (aikuiset)
KVAAK! (lapset)
SNADILA! (kaikki)
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Liite 1.

Tervetuloa Snadilan päivähoitoon!
Olette ilmoittaneet lapsenne Maija Poppasen lastenhoitopalveluun. Tässä muutamia tärkeitä
asioita siihen liittyen.
Snadilan lastenhoitopalvelussa on töissä varhaiskasvatuksen ammattilaisia sekä lasten kanssa
toimimisesta innostuneita pestiläisiä. Maija Poppasen lastenhoitopalvelu toimii Perheleiri
Snadilassa omalla alueellaan lähellä Snadilan infoa.
Maija Poppasen kanssa eletään kiireetöntä, touhukasta ja innostavaa leiriarkea ja juhlaa pienet
leiriläiset keskiössä. Ohjelmalaaksoihin tutustutaan, käynneillä isompien lasten kanssa ja tuodaan
laaksojen ohjelmaa Snadilaan, jotta pienimmätkin pääsevät osallisiksi.
Meillä on myös omaa ohjelmaa, lauluja, loruja ja tietenkin leikkiä tuttujen ja uusien leirikavereiden
kanssa.
Turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää, joten noudatattehan antamiamme ohjeita. Snadilan
yhteisissä infotilaisuuksissa maanantaina 23.7. voit tulla tapaamaan meitä. Kliffan nettisivuilta saa
myös tärkeää tietoa perheleirin käytännöistä.
Kun tuotte lapsen hoitoon, hänet on luovutettava henkilökunnalle. Me merkitsemme lapsen
saapuneeksi ja, kun lapsi haetaan vastuunvaihto tapahtuu aikuisten kautta. Muistakaa kertoa kuka
lapsen hakee. Muistathan noudattaa hoito-aikoja.
Lapsella tulee olla säänmukainen vaatetus päällään ja mukanaan oma, nimikoitu reppu.
Reppuun pakataan:
o
o
o
o
o
o
o
o

Varavaatteita, mikäli sadetta luvassa myös sadevaatteet, hellettä varten myös hattu,
aurinkorasva
Istuinalusta
Ruokailuvälineet pussissa
Juomapullo valmiiksi täytettynä, mieluiten vedellä
Vaippaikäiselle vaippoja (suosittelemme kertakäyttöteippivaippoja, meillä ei ole
mahdollisuutta pestä/huuhdella kestovaippoja)
Peppukosteuspyyhkeita
Päivälepoa varten makuualusta ja makuupussi/viltti yms.
Muistathan nimikoida ihan kaiken, koska lapset eivät tunnista omia tavaroitaan edes
tuoksusta 
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