TERVETULOA
PAJULAHTEEN
Olette tulossa Pajulahteen luokkanne kanssa leirikouluun. Mahtava juttu! On mukava saada teidät
vieraaksemme. Olemme listanneet tähän muutamia tärkeitä asioita ja vastauksia yleisimpiin
kysymyksiin leirikouluihin liittyen.
OHJELMA
Olette saaneet myyntikoordinaattoreilta leirikoulunne alustavan ohjelman. Aikatauluihin voi tulla
vielä pieniä muutoksia, mutta ohjelman sisältö ei
muutu ellei tästä erikseen teille ilmoiteta. Lopullisen, valmiin ohjelman saatte leirikoulun avauksen
yhteydessä.
Mikäli haluatte tehdä ohjelmaan muutoksia tai
teillä on kysyttävää ohjelmaan liittyen, ottakaa
yhteyttä Pajulahden liikunnanohjaukseen
(yhteystiedot takasivulla).
RUOKAILUT
Päivän ateriat ovat pääsääntöisesti Fanni-opiskelijaravintolassa, ellette ole sopineet muuta myyntikoordinaattorin kanssa. Tiesittehän, että voitte
halutessanne vielä muuttaa pienestä lisämaksusta
ruokailut ravintola Iso-Kukkasen puolelle? Kerromme mielellämme teille tästä mahdollisuudesta
lisää.
Kaikki ruokamme on laktoositonta, ellei toisin mainita. Olettehan muistaneet ilmoittaa ruoka-aineallergiat joko myyntiin tai suoraan ravintolaamme
(viimeistään 14 vrk ennen leirikoulun alkua).

MAJOITUS
Osallistujalista tulee toimittaa Pajulahden myyntihenkilökunnalle viimeistään 14 vrk ennen leirikoulun alkua. Osallistujalistassa tulee lukea
ainakin kaikkien leirikouluun osallistuvien lasten
ja aikuisten nimet sekä syntymäajat. Toivomme,
että listassa on kaikkien osoitetiedot myös – näin
säästätte aikaa saapuessanne Pajulahteen, kun
majoituskortteja ei tarvitse täyttää.
Aloitamme lopullisen majoitussuunnittelun leirikouluanne edeltävällä viikolla. Huonetoiveita saa
esittää, ja pyrimme täyttämään toiveenne parhaamme mukaan. Huoneiden koot vaihtelevat 2-8
hlön välillä. Aikuisille on mahdollista saada yhden
hengen huoneita. Ilmoitamme teille leirikoulua
edeltävän viikon loppupuolella, minkä kokoisia
huoneita teille on varattu. Voitte sitten itse luokan
kanssa sopia, kuka majoittuu kenenkin kanssa.
LASKUTUS
Laskutamme leirikoulun jälkikäteen. Valitettavasti tällä hetkellä ei ole mahdollisuutta saada
ennakkolaskua. Muistattehan ilmoittaa laskutusosoitteenne viimeistään nimilistan palauttamisen
yhteydessä.
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USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET
Mitä mukaan leirikouluun?
Sisä- ja ulkoliikuntavaatteet sekä -kengät sään
mukaisesti, juomapullo sekä omat hygieniavälineet. Sisäliikuntakengät eivät ole välttämättömät.
Hiustenkuivaajaa voi lainata vastaanotosta,
rantasaunoilla erilliset hiustenkuivaajat myös.
Tarvitseeko omat pyyhkeet / petivaatteet?
Ei tarvitse, huoneissa on pyyhkeet ja petivaatteet
valmiina.
Onko huoneissa jääkaappia tai mikroa?
Kaikissa huoneissa on jääkaappi. Opistotason
majoitusrakennuksissa on yhteisessä käytössä
oleva minikeittiö, jossa on mm. mikro.
Saunomismahdollisuus?
Leirikoulun hintaan sisältyy rantasaunojen yleisövuorojen vapaa käyttö. Rantasaunavuorot ovat
elo-toukokuussa: ke & la klo 18.00-21:30 ja
pe 20.00-22.00. Kesä-heinäkuussa rantasaunat
ovat lämpiminä jokaisena iltana kello 18.00-21.30.
Mikäli haluatte varata luokallenne omat saunat,
hinta on 75€/tunti/ 1 sauna. Eli kaksi saunaa
(tytöille ja pojille omat) yhdeksi tunniksi maksaa
150€.

Haluaisimme mennä jonakin iltana laavulle tai
nuotiolle paistamaan makkaraa tai lettuja.
Miten se onnistuu?
Iltapalan voitte vaihtaa lettujen tai makkaran
paistoon laavulla tai nuotiolla. Meillä on useita
nuotiopaikkoja, mutta varaus tulee tehdä etukäteen. Normaalin iltapalan vaihto lettujen tai makkaran paistoon ei aiheuta lisäkustannuksia.
Leirikouluun osallistuvien henkilöiden määrään
voi tulla pieniä muutoksia (1-3 henkilöä enemmän tai vähemmän). Miten tämä vaikuttaa hintaan, ja milloin lopullinen osallistujamäärä pitää
ilmoittaa?
Myyntikoordinaattori on tarjouksessa antanut teille per henkilö hinnan (X€/lapsi ja X€/aikuinen).
Kun kerrotte osallistujamäärän lapsien ja aikuisten lukumäärällä, saatte laskettua leirikoulunne
kokonaishinnan. Lopullinen osallistujamäärä
tulee vahvistaa 14 vuorokautta ennen leirikoulun
alkua.
Entä jos tulee äkillisiä sairastapauksia, miten
niiden kanssa toimitaan?
Sairastapaukset ovat aina ikäviä ja ennalta arvaamattomia. Emme veloita näistä peruutuksista
lisämaksua. Ilmoitattehan peruutukset Pajulahden myyntiin mahdollisimman pian.

Onko lähellä kauppaa tai kioskia?
Ravintolamme yhteydessä toimii kahvila, josta
voitte ostaa pientä makeaa ja suolaista, virvokkeita, karkkia ym. Lähin kauppa sijaitsee 3 kilometrin päässä Pajulahdesta (Sale Nastola).

YHTEYSTIEDOT
Myyntikoordinaattorit: varauksen vahvistaminen ja hinnoittelu
SANDRA SÄLKE-MATILAINEN 			
ARJA PUSILA
044 7755 206					
044 7755 207
sandra.salke-matilainen@pajulahti.com		
arja.pusila@pajulahti.com
Varauskoordinaattorit: varausmuutokset, majoitussuunnittelu, lisäpalvelut mm. saunat, nuotiopaikat
MARIA TOIVANEN					KATI MANNILA
044 7755 220					
044 7755 230
varaukset@pajulahti.com				varaukset@pajulahti.com
Liikunnanohjaajat: leirikoulun ohjelmaan liittyvät kysymykset
TUOMO NURMINEN
			
044 7755 369					
tuomo.nurminen@pajulahti.com					
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Pajulahden leirikoulut ovat vapaan sivistystyön koulutusta.
Onnistuneen leirikoulunne lähtökohtana on se, että oppilaat toimivat myös Pajulahdessa
koulumaailmasta tuttujen sääntöjen mukaan.
Turvallisuussyistä käytävillä ja rappusissa ei saa juosta.
Palohälytyksen sattuessa poistukaa välittömästi ulos. Mikäli vaaraa ei viiden minuutin kuluessa
havaita, opettaja voi tiedustella vastaanotosta hälytyksen aiheellisuutta. Vastaanoton ollessa kiinni
päivystäjä kiertää ulkopoistumispaikat ja kertoo hälytyksen aiheellisuudesta.
Hissit ja pyörätuolit ovat varattu vain liikuntarajoitteisten käyttöön.
Hiljaisuus alueella on klo 22.00. Tällöin toivomme, että ryhmä on huoneissaan, eikä aiheuta
meluhaittaa muille asiakkaillemme.
Lasten ulkoleikkipaikka rantakentällä on kaikkien käytettävissä.
Lasten sisäleikkipaikka on tarkoitettu vain alle 9-vuotiaille.
Ravintoloissamme vierailee samanaikaisesti myös muita asiakasryhmiä. Hatut on syytä ottaa päästä
ja harjoitella samalla ravintolassa käyttäytymistä.
Mikäli ruokailette ravintola Iso-Kukkasessa, muistattehan ottaa erilliset ruokakortit mukaan.
Saavuttehan liikuntatunneille ajoissa. Voitte sopia oman kohtaamispaikan esimerkiksi Starttiaulaan
ja siirtyä yhdessä liikuntatilaan, jossa ohjaaja teitä odottaa.
Yhden ohjaus- tai luentotunnin mitta on 45 minuuttia.
Liikuntatunneille asianmukainen varustus keliolosuhteet huomioiden (esim. melonta, laavuretki...)
Sade ei Pajulahdessa ole este ulkoliikunnalle.
Juomapullo vedellä täytettynä on hyvä olla mukana tunneille. Emme suosittele limuja,
energiajuomia tai muita makeita nesteitä mahdollisten lisäsiivouskulujen välttämiseksi sekä niiden
epäterveellisyyden vuoksi.
Liikunnanohjaajat vastaavat varauksen liikuntatunneista. Toivomme kuitenkin, että opettajat/
huoltajat ovat mukana joko seuraamassa tuntia tai osallistumassa tunnin kulkuun.
Vapaa-ajalla oppilaat ovat aina koulun vastuuhenkilön valvonnassa ja vastuulla.
Vapaa-ajalla oppilaat voivat hyödyntää tilojamme ja välineitämme varaustilanteen mukaan.
Muistattehan huolehtia tilojen ja välineiden siisteydestä.
Omatoimisiin liikuntoihin saatte välineet päivystäjältä, puh. 044 7755 375.
Huomioittehan, että osa tiloista ja välineistä ovat lisämaksullisia. Myynti kertoo näistä lisää.
Uimahallilla sekä rannassa toivomme opettajien kiinnitävän erityistä huomiota turvallisuusasioihin.
Omatoimisiin liikuntoihin opettaja voi kuitata välinevuokraajalta/päivystäjältä maksuttoman
leirikoulukassin, joka sisältää erilaisia mailoja ja palloja. Kassi palautetaan päivystäjälle.
Lähtöpäivänä siistijät tulevat huoneisiin jo klo 9.00 jälkeen aloittamaan petauksen.
Sänkyjä ei siis tule enää lähtöpäivänä käyttää.
Annattehan palautetta leirikoulustanne meille osoitteessa www.pajulahti.com/asiakaspalaute, kiitos.
Näin voimme kehittää toimintaamme sekä palveluitamme leirikoulujen toiveita vastaavaksi.
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