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Muista ottaa mukaan omat ruokailuastiat: syvä lautanen, haarukka, veitsi, lusikka ja muki. Leirillä ei ole 
tiskausmahdollisuutta, vaan astiat tiskataan kotona. Lounaan valmistaa ja toimittaa leiripaikalle HSIS 
Catering Service.
Leirille voi tuoda mukanaan oman välipalan. Eväiden kannattaa olla reppusäilytyksen kestäviä ja leiriläisen 
helposti mukana kannettavia, sillä välipalan syönti tapahtuu päivästä riippuen joko leiripaikan tiloissa tai 
retkellä.
Luovuutta ei kannata rajoittaa, joten vaatteiden kannattaa olla sellaiset joissa eivät taiteilun ja liikkumisen 
jäljet haittaa. Voit ottaa mukaan myös erilliset sisäkengät tai -tossut.
Leirillä ollaan paljon ulkona, joten kannattaa varautua sään mukaisilla varusteilla sekä kävelyyn ja 
leikkimiseen soveltuvilla kengillä joka päivä. Aurinkoisina päivinä hattu, sateisina päivinä sateen pitävät 
vaatteet. Aamuisin kannattaa laittaa kotona myös aurinkorasvaa.
Liikumme päivittäin lähiympäristössä, mutta mikäli teemme viikon aikana pidempiä retkiä, niistä 
ilmoitetaan leiriviikon aikana.

Leiri ja toiminta-aika: ma-pe klo 10.00-15.00.
Leiripaikka: Westendinpuiston koulu, Hiiralantie 6.
Leiri alkaa maanantaina klo 10.00 koulun pihalla Hiiralantien puoleisen oven läheisyydessä, jonne ohjaajat 
saapuvat leiriläisiä vastaan. Mikäli saatat leiriläistä, tuo ja hae hänet leiriajan puitteissa tai ilmoita 
poikkeuksista ohjaajille.

Ohjaajat ja yhteydenpito
Leiripuhelimen numero on 040 370 1703
Tallenna numero, sillä leirin aikana käytännön asioista kannattaa olla suoraan yhteydessä ohjaajiin. 
Westendissä leiritoimintaa vetävät Ella ja Maritta, joiden apuna toimii Senni (vko 24). Ohjaajat ovat 
tavoitettavissa arkisin klo 10.00-15.00, muina aikoina puhelimeen voi lähettää tekstiviestejä. Laita viesti, jos 
lapsi ei jonain päivänä osallistu toimintaan, hän tulee myöhässä tai jos hänen täytyy lähteä etuajassa.

Kaikilla leiriviikoilla tarvittavat varusteet

Tervetuloa päiväleirille Westendiin!
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Leirille ei saa tulla sairaana. Lapsen sairastuessa kesken päivän huoltajan tulee noutaa lapsi leiriltä. 
Huoltajan tai varahakijan tulee olla tavoitettavissa päivän aikana.
Lapsen mahdollisista allergioista ja sairauksista kysyttiin ilmoittautumisen yhteydessä ja ohjaajat ottavat osaan 
näistä perheistä etukäteen yhteyttä. Jos lapsella on mukanaan lääkkeitä tai sairaus, joka tarvii muuten ohjeistusta, 
lähetä vielä kirjalliset ohjeet osoitteeseen espoo.koordinaattori@lastenliitto.fi.
Puhelimia ei oteta esiin leirin aikana ilman ohjaajan lupaa.
Löytötavaroita voi tiedustella suoraan leiripaikalta. Leirikauden päätyttyä kaikki löytötavarat toimitetaan 
toimistolle Tapiolaan, josta niitä voi tiedustella ja noutaa. Löytötavaroita säilytetään kahden kuukauden ajan.
Lapset on vakuutettu leirin ajan vakuutusyhtiö OP-Pohjolassa. Vakuutus ei kata kadonneita tai rikkoutuneita 
tavaroita.
Kysymykset koskien Lastenliiton muuta toimintaa ja maksu- tai laskutusasioita voi osoittaa Espoon Lastenliiton 
Honnelle espoo.koordinaattori@lastenliitto.fi, puh. 040 585 2722 (myös whatsapp) tai Veeralle 
espoo.harjoittelija@lastenliitto.fi.

Muuta tietoa

Aurinkoista leirikesää, toivottaa Lastenliiton leiritiimi!

Tästä kirjeestä löydät oleelliset tiedot leireistä kaikkien 
leiriviikkojen osalta, joten luethan kirjeen huolellisesti.


