HYVÄ KYMPPILEIRILÄINEN!

Olet ilmoittautunut mukaan Kymppileirille Rokualle.
Leiriläisiä mukana on n. 410. Leiri on telttaleiri.
Lue myös leiri-info huolella!
LÄHTÖ LEIRILLE:

Tiistaina 25.6.2019 klo 8.00 Hintan srk-talo, Hintantie 89. (Oulujoen srk)
Matka kestää runsaan tunnin. (Tule paikalle hyvissä ajoin!)

PALUU LEIRILTÄ:

Perjantaina 28.6.2019
n. klo 16.30 Hintan srk-talo

OTA MUKAAN LEIRILLE:

- kunnon makuupussi ja makuualusta, yöt voivat olla kylmiä
- riittävästi vaatetta helteen ja kastumisen sekä likaantumisen varalle
- yöpuku + yökylmiä varten lämmintä vaatetta
- kunnollinen sadevarustus ja kumisaappaat
- hyvät ulkoilukengät
- villasukat, pipo, hanskat
- uima-asu
- peseytymisvälineet; pyyhe, saippua hammasharja, -tahna (esim. pieneen
kangaspussiin)
- henkilökohtaiset lääkkeet
- sääskiöljyä tai -voidetta, aurinkovoidetta (ei sumutteita)
- tyhjä juomapullo ja taskulamppu
- tyhjä likavaatepussi
- pieni reppu tai vyölaukku
- unikaveri
- KELA-kortti
- taskurahaa, leirin ohjelmaan kuuluu myös markkinat, joiden tuotto käytetään
10-leirin kummikohteen hyväksi ( max 10€, kolikoina! )
- iloinen ja reipas leirimieli

LEIRIMAKSU:
Sisältää kuljetukset, leiriohjelman, ruuan ja tapaturmavakuutuksen. Vakuutus koskee vain
Oulun ev.-lut. seurakuntien jäseniä. Leirimaksusta tulee ilmoitus ilmoittautumisen
yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.
SOITTAMISET:
Leiriltä soittamiset rajoitetaan mahdollisimman vähiin. Olemme tarvittaessa yhteydessä
kotiin.
Leirillä on sairaanhoitohenkilöstöä. Muista ottaa tarvitsemasi henkilökohtaiset lääkkeet
mukaan. Mikäli lääkityksen osalta on jotain erityistä, joka olisi tarpeen ottaa huomioon,
ottakaa yhteyttä leiriläisen kyläpäällikköihin.
JOS ET VOI LÄHTEÄ LEIRILLE ILMOITA SIITÄ MAHDOLLISIMMAN PIAN sähköpostilla:
kymppileiri.oulu@evl.fi. Viestiin leiriläisen nimi, ja seurakunta.
Info-lapussa on ohjeet leirin perumisehdoista.
MUUTA:
Oma nimi ja oma seurakunta kaikkiin tavaroihin ja vaatteisiin! Älä ota mukaasi turhia
tavaroita, ne joutuvat helposti hukkaan leiriolosuhteissa. Löytötavaroita voi käydä
katsomassa leirin jälkeen Hintan seurakuntatalolla (Hintantie 89) klo 9-15 välisenä aikana.
30.8.2019 jälkeen jäljelle jääneet tavarat lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.
Tietoa leiristä löytyy www.oulunseurakunnat.fi/kymppileiri mm. leirikirje, leiri-infolappu.
Leirin blogi löytyy osoitteesta kymppileirioulu.blogspot.fi. Sinne päivitetään kuulumisia
ja kuvia leiriltä.
TERVETULOA LEIRILLE!!
KYLÄPÄÄLLIKÖT
Sanna Nissinen
040-7186925
sanna.nissinen@evl.fi

Pekka Leskinen
040-772 8108
pekka.leskinen@evl.fi

Kirsi Järvelin
040-7720373
kirsi.jarvelin@evl.fi

