LASTEN JA NUORTEN TELTTALEIRI

TELTTIS
AHOLANSAARESSA
Perinteinen kouluikäisten 7-14-vuotiaiden telttaleiri TELTTIS järjestetään Nilsiän
Aholansaaressa 27.6.–30.6.2017. Teltat pystytetään Aholansaaren leirintäalueelle, jossa
vietetään suurin osa leiristä. Lämpimät ruokailut tapahtuvat Aholansaaren
päärakennuksen ravintola Hunajan Pisarassa. Telttiksellä lauletaan, leikitään, liikutaan,
rakennellaan, askarrellaan, tutkitaan luontoa, raamattua sekä tietysti herännäisyyttä ja
Siionin virsiä.
Vuoden 2017 leirin teema on ”LÖYTÖRETKEILIJÄT”. Tutkimme yhdessä leiriläisten
kanssa mitä kaikkea löytöretkeilijän on mahdollista löytää, ja minkälaisia portteja
nykypäivään ja historiaan löydöt avaavat. Paljonko olemme valmiita tekemään yhteistyötä
löytääksemme etsimämme? Luvassa on seikkailua erilaisten hauskojen tehtävien ja
rastiratojen parissa, joiden varrella hyödynnämme mielikuvitusta, yhteistyötä ja leiriläisten
omia taitoja.
Kuljetukset leirille ja sieltä kotiin tapahtuvat vanhempien toimesta. Aholansaareen
saapuessa vanhempi tai vanhemman valtuuttama aikuinen ilmoittaa leiriläisen
saapuneeksi ja palauttaa osallistujakortin* (liitteenä). Lähtöpäivänä lapsen hakija
ilmoittaa lapsen haetuksi. Vanhempi ilmoittaa lapsen hakijan etukäteen osallistujakortissa.
Leiriä on vetämässä kaksi koulutettua leiriohjaajaa; Jemina Jaskari ja Alma-Ruut
Karjalainen. Lisäksi mukana on leiri-isiä ja leiri-äitejä, kaksi apuohjaajaa sekä huikeita
isosia. Leiriläiset on vakuutettu tapaturmien varalta.
Ota mukaan leirille:
• teltta, makuupussi, makuualusta, sadesuoja teltan päälle (muovi)
• pesuvälineet (pyyhkeet, hammasharja ja -tahna, shampoo jne.)
• uima-asu
• kumisaappaat ja sadevaatteet (olemme ulkona myös sateen sattuessa)
• taskurahaa (Aholansaaressa on kioski, jossa telttaleiriläiset voivat asioida kerran
päivässä lounaan jälkeen) suosittelemme alle 5 e/päivä
• käsineet, takki, päähine, huivi (varautuen aurinkoon, sateeseen ja kylmyyteen)
• aurinkovoidetta ja hyttysmyrkkyä
• ainakin kahdet pitkät housut ja kaksi pitkähihaista puseroa
• ainakin neljä alusvaatekertaa, sukkia
• hellevaatteet + muut kesävaatteet
• kunnon ulkokengät (joilla hyvä kävellä ja liikkua ulkona)
• juomapullo
• osallistujakortti ja leirimaksu

Leirimaksu
• 98€/lapsi (sisaralennus 20€)
• leirimaksu sisältää ruokailut (aamiainen, lounas, päivämehu, päivällinen ja iltapala)
leirillä järjestettävän ohjelman, venekuljetukset (myös saattajien) sekä vakuutukset
• maksetaan leirin alussa Aholansaaren päärakennuksen toimistoon
Leirille saapuminen
Leirin ohjelma alkaa tiistaina 27.6. klo 16.00 yhteisellä aloituksella. Aloitus tapahtuu
päärakennuksen juhlasalissa, jonne lapsi saatetaan. Viimeistään tässä vaiheessa lapsi
ilmoitetaan saapuneeksi ja vastuu lapsesta siirtyy leirin ohjaajille. Aloituksen jälkeen
siirrymme yhdessä leiriläisten kanssa päivälliselle. Toivomme, että saavutte
Aholansaareen viimeistään klo 14.00 laivalla, jotta teillä on hyvin aikaa käydä
tutustumassa leirialueeseen, pystyttää oma teltta ja saattaa lapsi takaisin
päärakennukselle. Laivat, jotka ovat varattu leiriläisten saapumiseen, lähtevät
Sääskiniemestä klo 13.00 ja 14.00. Saattajien toivotaan lähtevän Aholansaaresta klo
14.50 tai 15.50 laivoilla.
Saavuttaessa Aholansaareen leirivarusteet ja laukut jätetään laivarantaan katokseen
odottamaan traktorin kuljetusta leirintäalueelle. Leiriläiset ja saattajat kulkevat leirialueelle
Aholansaaren päärakennuksen kautta, jossa suoritetaan leirimaksu ja luovutetaan
osallistujakortti toimistoon (muistakaa ottaa ne mukaan leirivarusteista).
*Osallistujakortti on liitteenä oleva asiakirja, jossa on vanhempien ja lapsen hakijan
yhteystiedot sekä tietoa lapsen allergioista, lääkityksestä, erityisruokavalioista ja muista
tärkeistä ominaisuuksista. Myös vanhemman valtuuttama täysi-ikäinen aikuinen voi
allekirjoittaa lapsen osallistujakortin.
Leirin päättyminen
Leiri päättyy perjantaina 30.6. klo 11.00 yhteiseen leirijumalanpalvelukseen, jota
vietetään Aholansaaren leirikirkossa. Hakijat voivat saapua Aholansaareen
Sääskiniemestä klo 10.00 lähtevällä laivalla. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkosta
poistumisen yhteydessä leiriläinen ilmoitetaan haetuksi ja klo 12 alkaen tarjolla on lounas,
joka sisältyy leiriläisen maksuun. Hakijat voivat ruokailla halutessaan omakustanteisesti.
Leiriläisten ja hakijoiden poistuminen saaresta tapahtuu laivoilla, jotka lähtevät
Aholansaaresta klo 12.50 ja 13.50.
Kotisivut
Telttaleirillä on omat kotisivut osoitteessa: http://www.aholansaari.fi/163telttispaivakirjat. Sinne päivitämme kuulumisia ja kuvia jo leirin aikana. Leirin jälkeen
sieltä löytyy myös linkki leirin kuvakansioon, josta löytyy koko leirin ajalta tallennetut
otokset.

Yhteys kotiin leirin aikana
Leirillä pidämme puhelimet suljettuna tai teltassa äänettömällä (pl. ohjaajien) ohjelmaaikoina. Jos lapsella on puhelin, toivomme että siihen soitettaisiin iltapesujen aikaan noin
klo 21.00–21.30.
Kiireellisissä tapauksissa voi aina olla yhteydessä ohjaajien puhelimiin.
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