PERUSTIETOA TYTTÖJEN OLOHUONEEN KESÄLEIRISTÄ
Tyttöjen olohuone leirien järjestäjänä
Tyttöjen olohuone sijaitsee Itä-Helsingin Rastilassa. Toimintamme
tavoitteena
on
tyttöjen
itsetunnon,
sosiaalisten
taitojen
ja
vertaissuhteiden tukeminen. Leiritoimintamme tarkoituksena on tarjota
mielekästä, laadukasta ja mukavaa tekemistä kesäloma-aikana
turvallisessa ilmapiirissä. Leirimme on suunnattu 10-14-vuotiaille tytöille.
Veikkaus tukee leiriä.
Tyttöjen olohuoneen taustaorganisaatio on Helsingin NNKY. Helsingin
NNKY on vuonna 1896 perustettu kansainvälinen tyttöjen ja naisten liike.

Leiriohjelma ja ohjaajat
Leirillä
on
tiedossa
monipuolista
ohjelmaa. Leirillä leikitään, pelataan,
ulkoillaan, saunotaan ja joku saattaa
uskaltautua uimaankin! Leiriläiset voivat
esittää jo etukäteen toiveita leirin
ohjelman suhteen ja toteutamme toiveita
mahdollisuuksien
mukaan.
Osa
leirin toiminnoista
pitää
varata
jo
etukäteen ja muutenkin olosuhteet
vaikuttavat mahdollisuuksiin toteuttaa
toiveita, mutta kuulemme mielellämme
leiriläisten ideoita!
Leirillä ohjaajina toimivat ammattitaitoiset täysi-ikäiset ohjaajat, joilla on kokemusta lasten ja nuorten
kanssa työskentelemisestä. Lisäksi mukana on vapaaehtoisia ohjaajia.
Leiripaikka ja majoitus
Leiripaikkana on Nuorisokeskus Anjala (nuorisokeskusanjala.fi), joka sijaitsee Kouvolassa. Leirillä
on sisämajoitus kolmen hengen huoneissa. Majoitusrakennuksessa on wc ja suihku.
Kuljetus
Kuljetus tapahtuu tilausajobussilla. Lähtöpaikkana on Helsingin Mikonkadun turistipysäkki,
Rautatientorin laidalla (Grand Casinoa vastapäätä). Matka kestää noin 2 tuntia. Tarkka lähtö- ja
paluuaika ilmoitetaan leirikirjeessä.
Ruokailu
Leirillä syödään neljä kertaa päivässä: aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala. Mainitsethan
mahdollista ruokarajoituksista ilmoittautumisen yhteydessä.
Leirikirje ja turvatietolomake
Jokaiselle leiriläiselle lähetetään leirikirje ennen leirin alkamista. Leirikirjeessä kerrotaan tarkat lähtöja paluuajat, lähtöpaikka, leiritarvikelista ja yhteystiedot, joista leirin ohjaajat tavoittaa leirin aikana.
Leirikirjeen mukana tulee turvatietolomake täytettäväksi. Turvatietolomakkeessa pyydetään
lisätietoja mm. terveydentilaan ja aktiviteetteihin liittyen.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot
Ilmoittautuminen tapahtuu kotisivuillamme olevalla sähköisellä lomakkeella. Leiripaikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisen yhteydessä on tärkeää kertoa mahdollisista ruokaaineallergioista ja –rajoituksista.

Leirimaksu ja peruutukset
Leirimaksu on 150 €/leiriläinen. Sisaralennus on 20 % toisesta sisaruksesta alkaen. Perheen
vaikeassa taloudellisessa tilanteessa leirimaksusta on mahdollisuus saada huojennus. Lisätietoja
antaa Tuula Ylänne.
Leirimaksu lähetetään sähköpostilla huoltajan sähköpostiin ennen leirin alkua.
Leirin voi perua maksutta 31.3. asti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista leirimaksu laskutetaan
kokonaisuudessaan ja palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan. Laskun maksamatta jättäminen
tai ilmoittamatta leiriltä pois jääminen ei ole peruutus.
Mikäli järjestäjä joutuu perumaan leirin, ilmoitamme asiasta sähköpostilla. Jo maksetut leirimaksut
palautetaan kokonaisuudessaan.
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