
 

 

LEIRIKOULUOPETTAJAN MUISTILISTA 
 

• Pajulahden leirikoulut ovat vapaan sivistystyön koulutusta. 
• Onnistuneen leirikoulun lähtökohtana on se, että noudatetaan ja toimitaan 

koulumaailmasta tuttujen sääntöjen mukaan myös Pajulahdessa. 
• Turvallisuussyistä käytävillä ja rappusissa ei saa juosta. 
• Palohälytyksen sattuessa poistu välittömästi ulos. Vastaanotosta voi tiedustella 

hälytyksen aiheellisuudesta. Vastaanoton ollessa kiinni päivystäjä kiertää 
ulkopoistumispaikat ja kertoo hälytyksen aiheellisuudesta. 

• Hissit ja pyörätuolit ovat liikuntarajoitteisia varten. 
• Hiljaisuus klo 22 = ollaan omissa huoneissa aiheuttamatta meluhaittaa muille 

asiakkaille. 
• Uimahallilla on omat säännöt, joita tulee noudattaa. Niihin on hyvä tutustua jo ennen 

hallille menoa. 
• Lasten ulkoleikkipaikka on kaikkien käytettävissä, mutta lasten sisäleikkipaikka on 

tarkoitettu vain alle 9-vuotiaille. 
• Ruokailu tapahtuu ravintolassa, toivomme käyttäytymistä sen mukaan. Jos 

ruokailette lounaalla tai päivällisellä Iso-Kukkanen ravintolassa, niin muistathan ottaa 
ruokakortit mukaan. 

• Liikunnanohjaajat hoitavat varaukseen kuuluvan liikunnanohjauksen, mutta 
toivomme, että myös opettajat/huoltajat ovat tunneilla mukana joko seuraamassa tai 
osallistumassa tunnin kulkuun. 

• Tuothan ryhmäsi ajoissa paikalle! Voitte sopia oman kokoontumispaikan esim. 
Starttiaulaan ennen tunnin alkua ja lähteä siitä yhdessä liikuntatilaan, jonne 
liikunnanohjaaja tulee suoraan. 

• Yhden ohjaus- ja luentotunnin kesto on 45 min. 
• Liikuntatunneille asianmukainen varustus keliolosuhteet huomioiden (esim. 

melonta, laavuretki…). Huomioithan, että sade ei ole este ulkoliikunnalle! Myös 
muutoinkin varustus asianmukaisesti, kuten lakki pois päästä kun on syömässä. 

• Juomapullo on hyvä ottaa mukaan tunneille (ei limuja, energiajuomia tms.) 
• Vapaa-ajalla oppilaat ovat koulun vastuuhenkilön valvonnassa, eivät Pajulahden. 
• Vapaa-ajalla oppilaat voivat hyödyntää Pajulahden tiloja ja välineitä mahdollisuuksien 

mukaan. Muistattehan huolehtia tilojen ja välineiden siisteydestä, jotta kaikilla 
asiakkailla olisi yhtä mukavaa. Omatoimisiin liikuntoihin saatte välineet päivystäjältä 
044 -7755375. Huomioithan, että osa tiloista ja välineistä ovat lisämaksullisia. 

• Omatoimisiin liikuntoihin opettaja voi kuitata välinevuokraajalta/päivystäjältä 
leirikoulukassin, joka sisältää erilaisia mailoja ja palloja. Leirikoulukassi palautetaan 
päivystäjälle leirikoulun loputtua. 

• Lähtöpäivänä siistijät tulevat huoneisiin jo klo 9 jälkeen. Ei enää sänkyihin siivouksen 
jälkeen. 

• Annattehan palautetta leirikoulustanne meille, www.pajulahti.com. Salasana: Paju  
 

Toivomme onnistunutta ja ikimuistoista leirikoulua, tervetuloa! 

http://www.pajulahti.com/

