Tervetuloa kesäloman pajapäiviin 6.-10.6.2022
Tässä viikon ohjelma ja mukaan tarvittavat asiat:
Joka päivälle tarvitaan (tarvittaessa tarkennetaan viikon aikana):
•
•
•
•

sään mukaiset ulkoiluvaatteet
PÄÄHINE!!
reppu, juomapullo
oman harkinnan mukaan aurinkovoide yms.

Joka päivä kokkaamme yhdessä lounaan ja välipalan. Muita omia eväitä emme tarvitse, paitsi
halutessaan lisäevästä perjantain retkellä. Puhelin voi olla mukana, mutta pajapäivän aikana
emme niitä käytä.
ma 6.6. klo 9-14 Askel, Pyhävedentie, 4.krs
- kädentaitoja ja leikkejä Askeleella ja lähiympäristössä
- lounas ja välipala Askeleella
ti 7.6. klo 9-14 Yhtenäiskoulun kotitalousluokka
- tule suoraan koululle, avoinna on ovi tunnelia vastapäätä (muut ovet lukossa!)
- kotiinlähtö myös koululta
- kokkailua, leivontaa, ulkoleikkejä
OTA MUKAAN oma esiliina
ke 8.6. klo 9-14 Askeleella, Pyhävedentie 4. krs ja retki Pitkäjärven laavulle
- kokoontuminen Askeleella, josta lähdemme Tilausliikenne Veijo Pulkan kyydillä retkelle
- ulkoleikkejä ja pelejä
- mahdollisuus uida
- nuotiolounas ja välipalaa
- kotiinlähtö Askeleelta
OTA MUKAAN omat ruokailuvälineet reppuun (lautanen, haarukka, veitsi, muki, juomapullo) ja
uintivarusteet jos haluaa uida. Säänmukaiset ulkovaatteet! Tukevat jalkineet ja päähine!!
to 9.6 klo 9-14 Askel, Pyhävedentie 4.krs
- uimarantapäivä jos sää suosii, käydään Kurkiniemen rannassa uimassa uimarannalla.
Halukkaat saavat uida, rantaleikkejä
JA/TAI halukkaat voivat mennä ongelle Aseman lammella, jos kotoa löytyy mato-onki (tai
virveli), sen voi ottaa mukaan. 4H:n puolesta on muutama virveli virvelöinnin kokeiluun.
- lounas ja välipala
OTA MUKAAN halutessasi uimavarusteet, pyyhe, juomapullo, onki/virveli
pe 10.6. klo 9-14 Askel + retkipäivä Heinolaan Lintutarhalle

-

kokoontuminen Askeleella, josta lähdemme Tilausliikenne Veijo Pulkan kyydillä Heinolaan
lintutarhalle. Lintutarhalla meille on varattu opastettu kierros.
- tehdään retkieväät Askeleella
- retkilounas
- kotiinlähtö Askeleelta klo 14
OTA MUKAAN reppu, johon pakkaamme eväät. Oma juomapullo.
Halutessaan saa ottaa vähän rahaa lintutarhan kioskilta ostoksia varten ja/tai omaa pientä
lisäevästä. Säänmukaiset ulkovaatteet!
Jos lapsi lähtee pajapäivästä aiemmin kuin päivä päättyy, ilmoitattehan siitä, niin osaamme olla
paikalla oikeaan aikaan. Retkipäivinä taksikyydin vuoksi olemme paikalla vasta leiripäivän
päättyessä. Pajapäivät alkavat ilmoitettuun aikaan, kovin paljon aiemmin ei kannata tulla, sillä
ohjaajat valmistelevat päivää.
Jos lapsi sairastuu kesken viikon eikä voi osallistua pajapäivään, ilmoitattehan siitä
mahdollisimman pian puhelimitse 040-8467387.
Aluehallintoviraston ohjeen mukaisesti, jos lapsella todetaan leirin aikana koronavirusinfektioon
sopivia oireita, hänet ohjataan erilliseen tilaan odottamaan, että poistuminen leiriltä on
mahdollista. Hänen tulee hakeutua viiveettä koronavirustestiin. Leirin järjestäjä on tällöin
yhteydessä myös tartuntataudeista vastaavaan yksikköön.

Maksaminen: Pajapäivät laskutetaan, lasku tulee huoltajan sähköpostiin, joka ilmoitettu
ilmoittautumisen yhteydessä.
Pajapäivän hintaan sisältyy ohjattu toiminta, kädentaitomateriaalit, lounaat, välipalat, retket ja
vakuutus. Pajapäivät järjestetään Aluehallintoviraston tuella.
Lisätiedot 4H-toimistolta arkisin puh. 040-8467387
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