19.8.2014

Tervehdys Sinulle, Palovammayhdistyksen jäsen!
Varmana kevään merkkinä on yhdistyksessämme ollut perinteinen Padasjoen
leiri. Tänä vuonna se on myös syksyn merkki, sillä kokoonnumme viettämään
syksyistä viikonloppua yhdessä Padasjoelle. Syysleiri pidetään 3.-5.10.2014
alkaen klo 16 perjantaina ja loppuen sunnuntaina klo 14 Suomen
Pelastusalan
keskusjärjestön
(SPEK)
leirija
koulutuspaikka
PALOTARUKSESSA.
Luvassa ainakin:

Mukavaa seuraa niin lapsille kuin aikuisille

Rentoa yhdessäoloa iltanuotion äärellä ja muulloinkin

Ruokailut järjestetään oman porukan voimin, joten paljon
yhdessä tekemisen meininkiä

Arpajaiset

Hyvä sauna

Kohtalotovereita, tarinoita, vinkkejä
Ilmoittautuminen 1.9.2014 mennessä Markus Karkmanille
mieluiten sähköpostitse karkman(at)iki.fi tai puhelimitse 0400 826573.
Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä:
 kaikkien osallistujien nimet
 lasten iät
 mahdolliset ruoka-aineallergiat
 tulo- ja lähtöpäivä
 mikäli et yövy Palokärjessä
 puhelinnumero tai sähköpostiosoite leirimaksun lähettämistä varten.
Leirimaksu
Leirimaksu määräytyy ilmoittautuneiden määrän mukaan. Maksatetaan siis
vain leiristä aiheutuneet kulut. Maksu maksetaan leirin jälkeen erikseen
annettavalle tilinumerolle, ja alustava leirin hinta ilmoitetaan ennen leirin
alkua.
Arviohinnat seuraavanlaisia: Alle 10 osallistujaa: Aikuiset 120 euroa.
10-15 osallistujaa: Aikuiset 90 euroa. 15-20 osallistujaa: Aikuiset 80 euroa.
Alle 12-vuotiaat puoleen hintaan ja alle 3-vuotiaat maksutta.
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Hyvä tietää:

Ruoat Padasjoen leirillä tehdään itse, jokainen omien kykyjensä
mukaan. Iltaisin pihalla on leirinuotio, jossa paistetaan makkaraa.
Leirillä on ruokavastaavina Riikka Vallittu ja Tiina Kähkönen. Leirille on
luvallista tuoda mukaan omiakin ruokia ja juomia.

Leirivastaavana toimii Markus Karkman.

Majoittuminen tapahtuu Palokärjessä 4hh huoneissa, mutta mökeissä
yöpyminenkin on mahdollista. Mökeissä majoittuvat: omat makuupussit
tai lakanat mukaan. Kaikilta Palokärjessä majoittuvilta peritään
liinavaatemaksu 7.50 €/hlö, joka maksetaan leirimaksun yhteydessä.

Peseytymismahdollisuus on rantasaunalla. Omat pyyhkeet, laudeliinat
ja saippuat mukaan.

Arpajaiset : jos saat mukavia arpajaispalkintoja, niin tuo mukanasi.

Leiripaikkaa lähimmät palvelut löytyvät Padasjoelta.

Ajo-ohjeet
Leiripaikka on Suomen Pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) leiri- ja
koulutuspaikka PALOTARUS.
Osoite: Kelkutteentie 147, Padasjoki. Lisätietoa leiripaikasta löydät internetosoitteesta www.spek.fi
Leiripaikka sijaitsee tien nro 24 varrella. Muutama kilometri Padasjoelta
etelään on kyltti Iso-Tarus. Hiekkatietä pitkin seuraten viitoitusta SPVY saavut
leiripaikalle.

Tervetuloa Padasjoelle!
Suomen Palovammayhdistyksen hallitus
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