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Karhulan Urheilijoiden kesäleiri perjantaista maanantaihin 30.6.-3.7. Turkian Lintukodossa.  
LUVASSA MUKAVAA KESÄOHJELMAA!! 
Kouluikäiset (8-15-vuotiaat) tytöt ja pojat: täyttäkää ohessa oleva ilmoittautumislomake ja palauttakaa se kentälle  
ti 20.6. tai viimeistään ti 27.6. mennessä. 
Leirimaksu on 60 €. Jos samasta perheestä tulee kaksi lasta, toisen leirimaksu on 50 €. Leirimaksu maksetaan 
leirillä. Kuljetus sisältyy hintaan. Leiriläiset on myös vakuutettu. Leirille pääsevät muutkin kuin urheilukoululaiset, 
joten voit halutessasi ottaa mukaan sisaruksesi tai kaverisi. Leirillä on myös kioski, josta voi ostaa herkkuja yms. 
Pakkaa mukaan ainakin seuraavat varusteet: 
Makuupussi ja tyynyliina tai lakanat, uimapuku ja pyyhe, hammasharja ja –tahna sekä muut peseytymisvälineet, 
taskulamppu, sadevarusteet, lämpimiä vaatteita ja lisäksi repullinen iloista ja reipasta leirimieltä! Myös 
nuotioiltaohjelmaa kaivataan (vitsejä, kilpailuja, lauluja, arvoituksia yms.). 

Linja-auto kiertää seuraavaa reittiä perjantaina 30.6. (olethan ajoissa paikalla) 
13.30 Aittakorven koulu Aittakorventien pysäkit 

Karhuvuorentien pysäkit 
Heponiementie 

13.40 Mussalontien pysäkki (K-kaupan risteyksen jälkeen) 
13.45 Hirssaari 
13.50 Kotkan linja-autoasema 
13.55 Metsola, kirkon pysäkki 
14.05 Hovila, Siwan jälkeinen pysäkki 
14.10 Kymintien ja Tampsantien risteys (Kyllikinkadun pysäkki lähellä Tampsan  monttua)      
14.10 Kierikkala 
14.20 Karhulan linja-autoasema 
14.25 ent. Tokmanni 
14.30 Otsolan koulun yläpysäkki 
Bussiin voi sovittaessa tulla myös muilta pysäkeiltä. 
Takaisin leiriltä lähdetään maanantaina klo 11.00. Linja-auto on Otsolassa noin klo 11.30. Reitti ajetaan toisinpäin. 

 
Nimi ______________________________________ Huoltajan puh. ________________ 
Syntymäaika_________________ Pysäkki, jolta tulen kyytiin _______________________ 
Allergiat (mm. ruoka) ja muuta tarpeellista tietoa leirin emännille ja ohjaajille 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Huoltajan allekirjoitus 
______________________________________________________________________ 
 
TÄYTÄ ENNAKKOTIETOLOMAKE JA TUO SE VIIMEISTÄÄN LEIRILLE! 
 
 

Puhelin leirillä: 
Timo Lehtinen p. 050 3272567 

Leiritiedustelut : Maria Lehtinen 050 5576146 
Puhelimitse leirille voi vielä ilmoittautua 28.6. saakka. 
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ENNAKKOTIETOLOMAKE 

Tavoitteenamme on luoda mahdollisimman turvallinen ja hyvä leiri. Jotta se onnistuisi, 
meidän on hyvä tietää joitakin asioita osallistujasta.  

KAIKKI TÄMÄN LOMAKKEEN TIEDOT OVAT LUOTTAMUKSELLISIA. NE TULEVAT VAIN 
LEIRIN VETÄJIEN KÄYTTÖÖN.  

Palauta lomake täytettynä ohjaajalle. Lomakkeet hävitetään leirin päätyttyä. 

Leirin nimi ja aika: 

Karhulan Urheilijoiden kesäleiri 30.6.-3.7.2017 Lintukodossa 

Osallistujan nimi: 

________________________________________________________________________ 

Sosiaaliturvatunnus: 
________________________________________________________________________ 

Osoite: 
________________________________________________________________________ 

Puhelinnumero: 
________________________________________________________________________ 

Huoltajan nimi ja puhelinnumero, josta hänet tavoittaa leirin aikana: 

________________________________________________________________________ 

Ruoka-aineallergiat: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Muut allergiat: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Sairaudet (fyysiset tai psyykkiset) tai muut asiat, jotka voivat vaikuttaa osallistujan 
toimintaan: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Onko leiriläisellä säännöllinen lääkitys?  

on _____ ei ______ 

Jos on, mikä? ____________________________________________________________ 

Saako osallistujalle antaa tavallisimpia käsikauppalääkkeitä? 

  kyllä  ______  ei  ____  

Saako leirin työntekijä tarvittaessa kuljettaa osallistujan terveyskeskukseen omalla 
autollaan? 

  kyllä  ______ ei  ____  

Saako osallistujaa valokuvata digikameralla (mahdolliset kuvat julkaistaan vain 
urheiluseuran tai seurakunnan nettisivuilla ja jaetaan joitakin myös muille 
leiriläisille)? 

kyllä  ______ ei  ____  

Saako osallistujaa valokuvata ja haastatella (mahdolliset jutut julkaistaan 
sanomalehdissä)? 

kyllä            _______      ei                ____ 

Saako osallistuja uida? 

kyllä  _____ ei  ____  

Annan luvan ________________________________ osallistua ennakkokirjeessä 
kuvattuun toimintaan. 

Paikka ja aika: ____________________________________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys: 

________________________________________________________________________ 

 


