
 

 

 
 

KOMAROVIN KIEKKOKOULU 18.-22.6.2023 PAJULAHDESSA 
 
 
Leirin avaus   sunnuntaina 18.6.2023 klo 13:00 Pajulahti-halli 
 
Leirin päätös  torstaina 22.6.2023 klo 13:00 Jäähalli / Auditorio. 
 
Valmennus  Leo Komarovin mukana leirin valmennustiimissä on jälleen vahvaa 

ammattiosaamista. Lopullinen leiristaff julkaistaan keväällä 2023. 
 

Leirin kokonaisohjelmasta vastaavat tutut miehet Olli Mikkola (Junior 
Pelicans) sekä Harri Suutarinen (Pajulahti). Tiimi koostuu rautaisista 
ammattilaisista. 
Leiriläisten valvonnasta huolehtivat leirin vetäjät sekä leirin yövalvojat. 
 

Majoitus  opistotason 2-4h huoneissa/soluhuoneissa. Huoneissa on  
wc, suihku, tv, liinavaatteet ja pyyhkeet.  
Majoittumaan pääsee tulopäivänä klo 15.00.  
Huoneen luovutus lähtöpäivänä klo 12.00. Leirihintaan sisältyy täysihoidon 
lisäksi iltapalat. 
 

Erityisruokavaliot  pyydetään ilmoittamaan suoraan keittiöllemme 
puh: 044 7755 371 tai sähköpostitse pajulahtikeittio@kanresta.fi 
Muista mainita leiri, jolle olet tulossa. 

 
Leiripaidat Muistithan mainita ilmoittautumisessasi leiriläisen oheispaidan koon 

(senttikoot) sekä pelipaidan koon (Jr S-XL, S-XL). 
 Mikäli tämä unohtui, lähetä tiedot sähköpostilla: sari.eloranta@pajulahti.com 
 
Seikkailupuisto leirin ohjelmaan kuuluu myös käynti Seikkailupuistossamme. 
  Alaikäisten kohdalla seikkailuun tarvitaan huoltajan lupa. Lähetäthän sen  
  vapaamuotoisena leirin vetäjille: komarovinkiekkokoulu@gmail.com. 
 
Vakuutus  huolehdithan siitä, että tapaturmavakuutuksesi on voimassa. 
 
Maksut maksamalla varausmaksun 100€ ilmoittautuessasi vahvistat osallistumisesi 

leirille. Laskun loppusumma laskutetaan erillisellä, eräpäivälle 30.04.2023. 
Vaihtoehtoisesti voit maksaa koko leirisumman kerralla ilmoittautumisen 
yhteydessä.  Leirin kokonaishinta on 555 €. 

 
Varaus- ja peruutusehdot 1. Asiakas voi peruuttaa leirin ilman erityistä syytä seuraavasti: 

a) Jos peruutus tehdään viimeistään 28 vrk ennen leirin alkua, toimistokuluina 
peritään 25 euroa. 
b) Jos leiri peruutetaan 14-28 vrk ennen leirin alkua, peritään kuluina 50 €. 
c) Jos leiri peruutetaan 48h-14vrk ennen leirin alkua, peritään hinnasta 50%. 
d) Jos leiri peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen leirin alkua, 
Pajulahdella on oikeus periä asiakkaalta koko leirin hinta. 
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2. Jos leiri peruutetaan yleisten valmismatkaehtojen 5.1.-5.2 kohtien mukaan 
(ylivoimainen este, joka asiakkaan tulee osoittaa luotettavalla selvityksellä  
kuten lääkärintodistuksella), pidätämme puolet varausmaksusta 
toimistokuluina. 
3. Jos asiakas joutuu keskeyttämään leirin sairauden tai jonkin muun syyn 
takia, Pajulahti ei ole velvollinen palauttamaan / alentamaan leirin hintaa. 
 

Varusteet ota mukaasi jääkiekkoon tarvittavat varusteet sekä sisä- / ulkoliikuntaan 
sopiva asu ja uimapuku. Lisäksi 1 oma pyyhe ja muut henkilökohtaiset 
varusteesi, sekä reipasta urheilumieltä! 

 
Yhteystiedot  leirin sisältöä koskeviin kysymyksiin vastaa  

Harri Suutarinen harri.suutarinen@pajulahti.com 
 
kysymyksiä maksuista, majoituksesta yms? 
Sari Eloranta  sari.eloranta@pajulahti.com 

puh. 044-7755 204  
 
Perhetarjous  Leiriläisten perheenjäsenet saavat 20 % alennuksen järjestettävästä 

liikuntalomasta, jossa on tarjolla runsaasti ohjattua ja omatoimista liikuntaa 
kaiken ikäisille.  
Tutustu ohjelmiin: www.pajulahti.com/vapaa-aika/perheille/liikuntalomat 
 
Varaukset ja lisätiedot liikuntalomille: 
 
Sandra Sälke-Matilainen sandra.salke-matilainen@pajulahti.com  

    puh. 044 7755 206 
 

  Inka Saarelainen inka.saarelainen@pajulahti.com   
puh. 044 7755 203 

 
Tervetuloa Pajulahteen! 
 
Komarovin Kiekkokoulu -tiimi 
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