
LEIRIN 2 OHJELMA 
ulkoliikunta

PAJUKETUN PÄIVÄLEIRI

Liikuntakeskus Pajulahti
Pajulahdentie 167, 15560 Nastola 
p. 03 885 511

www.pajulahti.com

MAANANTAI  12.6 
8.30 
9.00-10.15 
10.15-11.15 
11.15-12.00 
12.00-13.15 
13.15-14.00 

päivä alkaa!
hippaleikit  rantakentällä 
musiikkijumppa rantakentällä 
ruokailu ravintolassa 
viitepelit  keinonurmella 
viitepelit jatkuu

14.00-14.30 välipala ravintolassa
14.30-16.00 aarteenmetsästys  ulkona
16.30 päivä päättyy

TIISTAI  13.6
8.30 
9.00-10.15 
10.15-11.15 
11.15-12.00 
12.00-15.30 

päivä alkaa!
seikkailuretki metsässä 
rantalentopallo  ulkokentällä
ruokailu ravintolassa 
kiipeily ja välipala 
Seikkailupuistossa

15 .30-16.00 rentoutushetki palloilusalissa

16.30 päivä päättyy

KESKIVIIKKO  14.6 
8.30 
9.00-11 .15

11.15-12.00 
12.00-13.15 
13.15-14.00 

päivä alkaa!
melonta ,  lähtö
Melontarannasta
ruokailu ravintolassa 
minigolf pienpelikentällä 
Palloilu keinonurmella

14.00-14.30 välipala ravintolassa
14.30-16.00 sirkus ja temppuilu rantakentällä (säävaraus)
16.30 päivä päättyy

TORSTAI  15.6 
8.30 
9.00-11.15 

11.15-12.00 
12.00-14 .00 

päivä alkaa!
pihasuunnistus rantakentällä 
ja seikkailu ulkona
ruokailu ravintolassa 
toivelajit ulkona (säävaraus) 

14.00-14.30 välipala ravintolassa
14.30-16.00 rantasauna ja uinti
16.30 päivä päättyy

PERJANTAI  16.6 
8.30 
9.00-10.15 
10.15-11.15 
11.15-12.00 
12.00-14.00 

päivä alkaa!
geokätköily luonnossa 
hippaleikit rantakentällä 
ruokailu ravintolassa 
yleisurheilu kentällä 

14.00-14.30 välipala ravintolassa
14.30-16.00 leirin päätösohjelma Nikulahallissa
16.30 päivä päättyy

Ohjelma- ja t i lamuutokset mahdoll isia



PAJUKETTU-PÄIVÄLEIRI 
ULKOLIIKUNTA

Liikuntakeskus Pajulahti, Pajulahdentie 167, 15560 Nastola, puh. 03 885 511, www.pajulahti.com

Ulkoliikuntaleirin ohjaajina Pajulahden opiskelijat 

Vanhempien on hyvä tietää, että kännykkä ei ole lei-
rivaruste. Sen voi ottaa mukaan ja pitää äänettömäl-
lä repussa, mutta pelaaminen on kielletty. Soittaa 
saa vain hätätapauksissa. Jos vanhemmat haluavat 
tavoittaa lasta leiripäivän aikana, niin soitto 
ohjaajille tavoittaa parhaiten. 

Kiva kun tulet meille! 

Leiriohjelma takasivulla!

LISÄTIEDOT
Leiriohjelmasta: 
Virpi Remahl 
puh. 044 7755 350, virpi.remahl@pajulahti.com
Janne Piitulainen
puh. 044 7755 329, janne.piitulainen@pajulahti.com

Ohjelmaa on maanantaista perjantaihin 
12.6 - 16.6.2017 klo 09.00-16.00. 

Kokoontuminen aina Nikulahallissa klo 07.45 - 
08.30 jossa ohjaajat ottavat vastaan. Päivä al-
kaa klo 8.30 päivän aloituksella. Samasta paikas-
ta nouto klo 16-16.30 välisenä aikana tai ohjelman 
mukaan. Leirillä pelataan, seikkaillaan, melotaan ja 
pidetään hauskaa. Joihinkin leiriohjelmiin on sää-
varaus, jolloin toiminta siirretään sisätiloihin. Leiri-
hintaan kuuluu lounas ja välipala.

Leiriläisillä on oltava oma tapaturmavakuutus.

Varuste- ja muistilista:
• esitietolomake toimitettu ennen leiriä
• reppu
• lenkkarit
• vesipullo
• sään mukaan varustus:
• päähine (lippis tai huivi)
• aurinkolasit ja muu aurinkosuojaus kuntoon!
• sadevaatteet, kumisaappaat
• sisäliikuntaan sopivat vaatteet
• vaihtovaatteet
• collegepaita tai -takki, tuulenpitävä takki
• uimapuku ja pyyhe
• muovipussi märille ja likaisille vaatteille
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