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Ilmoittautuminen  
Tulethan ensimmäisenä päivänä lapsesi kanssa Pikku-Hukkaan ja varaat tuolloin muutaman 
lisäminuutin leirilomakkeen täyttämiseen. Muina päivinä lapsi voi saapua Pikku-Hukkaan itsenäisesti.  
 
 
Maksaminen  
Leirin voi maksaa suoraan Hukan vastaanoton kassaan ensimmäisenä leiripäivänä. Näytäthän kuittia 
vielä Pikku-Hukan ohjaajille.  
 
Hukan jäsenet voivat myös halutessaan valita maksutavaksi laskutuksen. Ilmoitathan Pikku-Hukan 
henkilökunnalle, jos valitset maksutavaksi laskun.  
 
 
Ohjaajat 
Leirillä on aina lapsia varten läsnä vähintään kaksi ohjaajaa. Ohjaajina toimivat jo Pikku-Hukasta 
tutuksi tulleet ohjaajat! 
 
 
Peruutukset  
Pyydämme ilmoittamaan mahdolliset leirin peruutukset mahdollisimman pian. Jos ilmoittautuminen 
peruutetaan alle 7 päivän sisällä ennen leirin alkua, veloitamme koko leirimaksun.  
 
 
Raha 
Pikku-Hukan leirillä lapsella ei tarvitse olla käytettävissään rahaa.  
 
 
Reilu fiilis 
Meidän leirillä vallitsee loistava meininki! Tervetuloa luomaan uusia ystävyyksiä sekä nauttimaan 
kesälomasta huippuseurassa! 
 



 
Ruokailu 
Jokainen lapsi tuo mukanaan omat eväät. Lounastauko pidetään noin kello 11:00-12:00, riippuen 
päivän aktiviteeteista. Kaikki lapset syövät leirillä yhtäaikaa. Toivomme, että lapset eivät toisi 
herkkuja leirille. Torstai-päivän Discossa on tarjolla pientä makeaa, joka kuuluu leirin hintaan. 
Hukassa on mahdollisuus säilyttää eväitä jääkaapissa tai huoneenlämmössä. Ruoat voidaan   
lämmittää mikrossa.  
Eväät tulee olla pakattu astiaan/pussiin, johon on merkattu lapsen nimi (esimerkiksi maalarinteipillä). 
Jokaisena päivänä on kaksi yhteistä evästyshetkeä: lounas sekä välipala. 
 
 
Terveys 
Jos lapsellasi on terveyteen liittyviä seikkoja, kerrothan niistä Pikku-Hukan ohjaajille. Jos lapsellasi 
on lääkitys, hänen tulee itse osata ottaa lääkkeensä. Leirin ohjaajat eivät saa antaa lapsille lääkkeitä.  
 
 
Turvallisuus 
Olemme panostaneet siihen, että sinun lapsellasi on turvallinen kesäleiri. Kaikki Pikku-Hukan 
työntekijät ovat myös ensiaputaitoisia. Vastaamme mielellämme, jos sinulla herää kysymyksiä 
turvallisuuteen liittyen.  
 
 
Ulkoilu 
Leirillä ulkoillaan ja leikitään myös ulkona! Suomen kesä on onneksi yleensä aurinkoinen, mutta 
mahdollisina sadepäivinä emme lähde ulkoilemaan. Tuolloin vaihdamme ulkoaktiviteetit 
sisäleikkeihin.  
 
 
Vaatetus 
Liikuntatuokioiden jälkeen on mukavaa vaihtaa puhtaat vaatteet ylle, joten pakkaathan lapsellesi 
mukaan myös vaihtovaatteet. Ulkoilupäivinä kannattaa huomioida lisäksi ulkoilman lämpötila. 
Sadepäivinä emme ulkoile, vaan siirrämme päivän aktiviteetit virikkeellisiin studioihin!  
 
 
Lisätietoa 
Jos sinulla herää lisäkysymyksiä leiriin liittyen, voit olla yhteydessä Pikku-Hukan henkilökuntaan  
08 4152 2002 tai Essi Kelaan: essi.kela@hukka.net, 08 4152 2014 
 
 
 

 

Tervetuloa Pikku-Hukan kesäleirille!  


