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Lisäinfo perheleiriin ilmoittautuneille

TERVETULOA PERHELEIRI
RIEHUUN!
	
  

Roihulle on ilmoittautunut jo 16 400 osallistujaa ja Roihun perheleiri
Riehuun noin 1700 osallistujaa. Roihu onkin kaikkien aikojen
suurin Finnjamboree! 	
  

YLEISTÄ

	
  

Perheleiriin ja perheleirin ohjelmiin ilmoittautuneille toteutetaan huhtikuussa
lisäkysely, jossa kysytään muun muassa lasten kaveritoiveita päiväkotiin ja
kouluikäisten ohjelmaryhmiin. Aikuisten on mahdollista ilmoittautua samassa
yhteydessä alkusammutuskoulutukseen, joka järjestetään leirin alussa.
Koulutukset täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisäkysely toimitetaan
perheleiriin ja perheleirin ohjelmiin ilmoittautuneille sähköpostitse 4.4.
Vastausaika kyselyyn on yksi viikko eli 10.4. asti. 	
  
Perheleiriin ja sen ohjelmiin ilmoittautuneille lähetetään seuraava lisäinfokirje
kesäkuussa. Se sisältää muun muassa perheleiriläisten pakkauslistan sekä ohjeet
leirille saapumisesta ja pysäköinnistä leiriaikana. Perheleirin pakkauslista
sisältää tarkennuksia yleisiin pakkausohjeisiin, joka lähetetään Roihun 2.
leirikirjeen mukana toukokuussa. 	
  
Perheleiriläisten ilmoittautumisia tarkistetaan parhaillaan. Mikäli niissä on
epäselvyyksiä tai puutteita, otetaan kyseisiin henkilöihin erikseen yhteyttä
sähköpostilla. 	
  
Koska leiriläisten määrä leirillä on suuri, on leirialue myös iso. Etäisyydet
leirialueella voivat olla maksimissaan lähes kaksi kilometriä. Ohjelmalaaksot
sijaitsevat pääsääntöisesti varsinaisen leirialueen ulkopuolella, joten ohjelmien
pestissä toimivilla matkat saattavat olla tätäkin pidempiä. Tämän hetkisen
suunnitelman mukaan Riehu sijoittuu leirialueen pohjoispäähän, josta kertyy
matkaa perheleirin käyttämiin ohjelmalaaksoihin ja muihin alaleireihin
noin 500−1500 metriä. Pääsääntöisesti perheleirin järjestämät lasten ohjelmat
kuitenkin sijoittuvat perheleirin majoituspaikkojen läheisyyteen.
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Saapumisesta ja tavaroiden purkamisesta ohjeistetaan erikseen kesäkuun
infokirjeessä. Välimatkat purkupaikoilta perheleirin majoitusalueelle voivat
vaihdella sen mukaan, millä kulkuvälineellä ja milloin leirille saapuu.
Pääsääntöisesti purkupaikat ovat noin 500−1000 metrin päässä leirialueesta,
maksimissaan matkaa voi kertyä noin 2 kilometriä. 	
  
Perheleirin sijainti on lähellä päälavaa ja ohjelmalaaksoja, joista saattaa
kantautua harjoittelun, ohjelmien ja leikin ääniä. Päälavan ohjelma päättyy noin
klo 21.00 mennessä, paitsi keskiäisissä sunnuntaina ja päättäjäisissä torstaina,
jolloin ohjelma lavalla päättyy noin klo 22.00. Ohjelman päättymisen jälkeen
siirtymien äänet saattavat niin ikään kantautua perheleiriin. 	
  
Mikäli on tarpeen vaihtaa majoituspaikkaa omasta leirilippukunnasta
perheleiriin tai päinvastoin, teethän sen suoraan Kuksaan
31.3. mennessä. roihu2016.fi/osallistujille/ilmoittautuminen/ilmoittautumisentarkistaminen. Jos joudut perumaan osallistumisesi, teethän sen 31.3. mennessä
ottamalla yhteyttä Roihun projektitoimistoon info@roihu2016.fi – tämän jälkeen
peruneilta veloitetaan leirimaksu normaalisti.
	
  

PÄIVÄKOTI	
  
Riehun päiväkoti on tarkoitettu lapsille, joiden vanhemmat ovat omissa
pesteissä leiripäivien aikana. Päiväkotiin ilmoitetun lapsen tulee olla 2013
syntynyt tai sitä vanhempi. 2009 syntyneen lapsen vanhemmat ovat voineet
päättää, osallistuuko lapsi päiväkotiin vai kouluikäisten ohjelmaan. Päiväkotiin
ilmoittautuneilta edellytetään kokemusta päiväkodinomaisesta toiminnasta ja
lapsen tulee osata käydä potalla.
Päiväkoti on avoinna 21.-23.7. ja 25.-27.7. klo 8.20-16 välisen ajan. Päiväkodissa
toimii päivittäin aamupäiväryhmä klo 8.20-12, iltapäiväryhmä klo 13-16,
sekä kokopäiväisiä ryhmiä klo 8.20-16. Kaikkiaan päiväkodissa toimii seitsemän
ryhmää. Ryhmät muodostetaan pääsääntöisesti lasten iän perusteella. Perheillä
on mahdollisuus esittää kaveritoiveita (kysytään erikseen lisäkyselyssä
huhtikuussa) ja toiveet pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan
ryhmien muodostamisessa.
Kussakin ryhmässä on noin 16-22 lasta sekä 2-4 pestattua lastenhoitajaa.
Ryhmien lastenhoitajien lisäksi lapsia ohjaavat ohjelmapisteiden aikuiset.
Päiväkodissa ollessaan lapset ovat tehtävään pestattujen lastenhoitajien
vastuulla. Lasten vanhemmat eivät voi osallistua päiväkodin toimintaan. 	
  
Päiväkodin ohjelmaa toteutetaan 9 ohjelmapisteessä sekä vapaan leikin alueella.
Lounaan jälkeen päiväkotilapsilla on lepohetki puolijoukkueteltoissa. Lapsen
leiriaikainen huoltaja tai muu vastuuaikuinen tuo ja hakee lapsen päiväkodista.
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Päiväkotiin saavuttaessa tulee lapsen ja aikuisen aina ilmoittautua oman
ryhmän hoitajalle. Vastaavasti lasta noudettaessa tulee aina ilmoittautua
ryhmän hoitajalle. 	
  
Päiväkotilapset syövät lounaan perheleirin keittiöllä yhdessä lastenhoitajien
kanssa. Lapset tiskaavat astiansa itse ruokailun päätteeksi. Tiskausta on hyvä
harjoitella kotona etukäteen. Päiväkotilasten lounas tarjoillaan kaikkina
kuutena päiväkotipäivänä aina perheleirin keittiöllä, vaikka lapsi pitäisi
välipäiviä päivähoidosta. Muut ruoat syödään oman alaleirin keittiöllä oman
leirilippukunnan kanssa. Perheleirillä asuvat siis syövät aina perheleirin
keittiössä. 	
  

AVOIN PÄIVÄKOTI	
  
Riehun avoin päiväkoti tarjoaa alle kouluikäisille lapsille ohjelmaa 21.-23.7. ja
25.-27.7. Avoimen päiväkodin toiminnassa hyödynnetään päiväkodin
aktiviteetteja ja toimintapisteitä soveltuvin osin. Avoimen päiväkodin
toimintaan lapsi osallistuu aina oman huoltajan/vastuuaikuisen kanssa ja on
hänen vastuullaan koko ohjelman ajan. Ennakkoilmoittautumisen lisäksi
avoimen päiväkodin aktiviteetteihin tulee ilmoittautua leirillä vielä erikseen
Riehun toimistolla. Aktiviteetteihin voi olla eri maksimimääriä ja ryhmät
täytetään leirillä ilmoittautumisjärjestyksessä.	
  

KOULUIKÄISTEN OHJELMA	
  
Kouluikäisten ohjelmaa järjestetään leirillä 21.-23.7. ja 25.-27.7 klo 9-16,
ohjelmaan ei voi tulla mukaan kesken päivän. Lapset ovat tuon ajan tehtävään
pestattujen aikuisten saattajien vastuulla ja liikkuvat ohjelmissa noin 25 hengen
ryhmissä. Omat vanhemmat eivät osallistu ohjelmaan. Poikkeuksena ovat
sisujen henkilökohtaiset avustajat ja kansainväliset osallistujat, jotka eivät osaa
suomea, ruotsia tai englantia. Lapset tuodaan ohjelmapäivinä ohjelman
lähtöpaikkaan yhdeksään mennessä. Lähtöpaikka sijaitsee perheleirissä, ja sen
tarkka sijainti kerrotaan myöhemmin. Ohjelma loppuu samaan paikkaan
iltapäivällä klo 16. Lapset saavat vanhempien luvalla (kysytään myöhemmin
lisäkyselyssä) lähteä tästä itse pois. Vaihtoehtoisesti huoltajan tai ennalta
nimetyn varahakijan tulee olla tuolloin noutamassa lasta. 	
  
Kouluikäisten lasten ohjelma on suunnattu 7-11-vuotiaille eli 2009 syntyneille ja
sitä vanhemmille lapsille. 2009 syntyneet ovat voineet valita, osallistuvatko
päiväkodin vai kouluikäisten ohjelmaan. Kouluikäisten ohjelmaan
ilmoittautuneen lapsen tulee pärjätä kooltaan ja ikähajonnaltaan suuremmissa
ryhmissä. Ohjelman puitteissa päivämatkat ovat koululaisten ohjelmassa
pidempiä kuin päiväkodissa.	
  Alle kouluikäisille soveltuvaa ohjelmaa tarjoaa
perheleirin päiväkoti. 	
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Kouluikäisten ohjelmaa järjestetään kuudessa eri ohjelmalaaksossa. Ryhmät
kiertävät ohjelmalaaksot ennalta määrätyn suunnitelman mukaan siten, että
joka päivä ollaan eri ohjelmalaaksossa. Ohjelmissa liikutaan saattajien
ohjaamissa ryhmissä ja ratkaistaan arvoituksia sekä tehdään yhteistyötä
vaativia tehtäviä, joissa tarvitaan näppäryyttä ja nokkeluutta. Lapset pääsevät
myös toteuttamaan itseään luovasti ja leikkimään ja pelaamaan sekä yhdessä
että erikseen. Ohjelmissa on myös erilaisia kädentaitotehtäviä.
Riehuhaikilla tutustutaan leirialueeseen ja sen eri kohteisiin. 	
  
Lapset syövät päivän aikana lounaan perheleirin keittiöllä saattajien
kanssa. Lounaan jälkeen lapset tiskaavat astiansa itse. Tiskausta on hyvä
harjoitella kotona ennakkoon. Kouluikäisten lasten lounas tarjoillaan kaikkina
kuutena ohjelmapäivänä aina perheleirin keittiöllä, vaikka lapsi pitäisi
välipäiviä kouluikäisten ohjelmasta. Muut ruuat syödään vanhempien kanssa
oman alaleirin keittiöllä. Perheleirissä asuvat syövät siis perheleirin keittiöllä. 	
  
Lisäkyselyssä kysytään lasten kaveritoiveita ryhmien muodostamista
varten. Toiveet pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan ryhmiä
perustettaessa. 	
  

PERHELEIRIN MUU OHJELMA 	
  
Ennakkoilmoittautumista vaativien ohjelmien (päiväkoti, avoin päiväkoti ja
kouluikäisten ohjelma) lisäksi perheleirissä on tarjolla kaikille avointa,
omaehtoista toimintaa, kuten metsäkirjasto, pihapelejä ja pientä toiminnallista
koko perheen ohjelmaa. Perheleirin oma alaleiri-ilta Metsäsynttärit vietetään
päälavalla maanantaina 25.7. Lisäksi perheleiri osallistuu leirin yhteisiin
ohjelmiin: avajaisiin 20.7, keskiäisiin 24.7 ja päättäjäisiin 27.7. 	
  
Riehu rakastaa keppihevosia ja keppihevostelua. Keppihevoset ovat näkyvä osa
perheleiriä. Osallistu sinäkin ja tuo oma keppihevosesi leireilemään! 	
  

AIKUISET LEIRILLÄ 	
  
Aikuiset toimivat Roihulla pesteissä. Kaikkien kouluikäisten lasten
vanhempien sekä päiväkotiin ilmoitettujen lasten vanhempien odotetaan
pestautuvan leiripestiin. Alle kouluikäisten lasten perhekunnan yksi
aikuinen voi hoitaa pestinään lapsia ja muut perhekunnan aikuiset toimivat
pesteissä. Poikkeuksen tästä muodostavat sisujen henkilökohtaiset avustajat ja
kansainväliset osallistujat, jotka eivät puhu suomea, ruotsia tai englantia. Leirin
avoinna olevia pestejä voi tarkastella ja niihin voi ilmoittautua pestikehittimen
kautta: roihu2016.fi/generator . Nettisivujen Avoimet pestit –osiosta löytyy
pestejä, joista suurimmassa osassa vaaditaan jonkinasteista osallistumista
projektin tekoon jo ennen leiriä: roihu2016.fi/pestit.
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Myös perheleirin sisäiset tehtävät ovat pestejä ja niihin hakeudutaan
ennakkoon, kuten leirin muihinkin pesteihin pestikehittimen kautta. Lasten
vanhemmat eivät siis osallistu päiväkodin tai kouluikäisten ohjelmaan
saattajina/hoitajina, elleivät ole erikseen pestautuneet kyseisiin
tehtäviin. Varsinaisten pestien lisäksi perheleirissä on päivittäin arkisia
askareita muun muassa keittiöllä, ohjelmapisteissä tai toimistolla, joissa kaikkien
perheleirin aikuisten odotetaan auttavan. Osaa askareista on mahdollista tehdä
myös lasten kanssa. Perheleirin askareet eivät vastaa pestiä, eikä niihin
ilmoittauduta ennakkoon. Niistä ilmoitetaan päivittäin perheleirin toimistolla. 	
  

RUOKAILUT 	
  
Perheleirissä majoittuvat henkilöt ruokailevat pääsääntöisesti perheleirin
keittiöllä. Keittiölle on matkaa majoitusalueelta maksimissaan noin 500 m.
Kaikki perheleirin päiväkotiin ja kouluikäisten ohjelmaan ilmoittautuneet lapset
syövät toimintapäivinä (kuutena päivänä) lounaan perheleirissä riippumatta
siitä, osallistuvatko lapset ko. päivän ohjelmaan. Ruokailun jälkeen astiat
tiskataan itse, tiskausta onkin hyvä harjoitella lasten kanssa jo etukäteen
kotona. Avoimeen päiväkotiin ilmoittautuneet lapset syövät kaikki ateriat oman
alaleirinsä keittiöllä kaikkina päivinä, perheleiriläiset siis perheleirin keittiöllä. 	
  
Keittiöllä on mahdollista lämmittää lasten ruokia mikroaaltouunissa. Omien
ruokien säilytys perheleirin keittiön jääkaapeissa ei ole mahdollista. Sen sijaan
kylmäsäilytystä vaativien lääkkeiden säilytys on mahdollista. 	
  

MAJOITUS 	
  
Leiriin saavuttaessa osallistujat ilmoittautuvat perheleirin toimistolle, josta heille
jaetaan ohjeet majoittumiseen. Koska Roihun ja perheleirin osallistujamäärä on
ennätysmäisen suuri, on tärkeää, että kaikki noudattavat annettuja ohjeita
majoittumisesta. Vain siten majoitustila riittää kaikille leiriin tuleville.
Telttapaikkoja ei ole mahdollista varata. Mikäli kaksi tai useampi perhekuntaa
haluaa majoittua leirillä vierekkäin, suosittelemme saapumaan yhtä aikaa.
Ensimmäisenä leiriin tulevan on vaihtoehtoisesti mahdollista tuoda ja pystyttää
myös kaverin teltta. Teltta voi kuitenkin olla miehittämätön maksimissaan
yhden vuorokauden. Koska majoitustila leirillä on rajallinen, telttoja ympäröiviä
rakennelmia ei ole mahdollista tehdä. Perhekuntien telttojen määrää ja kokoa
kysytään erikseen lisäkyselyssä. 	
  

KÄNNYKÄT 	
  
Perheleirin aikuisille järjestetään mahdollisuus tarvittaessa ladata kännykkänsä
perheleirin toimistolla, jotta kaikkien lasten huoltajat ovat tavoitettavissa
puhelimitse. Kännykän lataaminen tapahtuu omalla laturilla ja kännykkä
jätetään latauspisteelle omalla vastuulla. Lapsilla voi olla kännykät mukana
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ohjelmissa äänettömällä, mikäli on tarpeen saada lapsi kiinni heti ohjelman
päättymisen jälkeen. Ohjelmien aikana kännyköitä ei ole luvallista käyttää ja
lasten kännyköiden lataaminen perheleirin toimistolla ei ole mahdollista. Lasten
kännyköiden latauksen osalta toimitaan Roihun yleisten käytäntöjen
mukaisesti (kahviloissa pyöritetään maksullista powerbank-lataamoa).	
  
	
  

Aiemmin julkaistua Riehua koskevaa informaatiota voit käydä lukemassa
Riehun nettisivuilta roihu2016.fi/perheleiri. Olethan liittynyt myös
Riehun facebook-ryhmään facebook.com/groups/roihunperheleiri?	
  
Mikäli mieleesi nousee kysymyksiä, joihin toivot jo tässä vaiheessa vastauksia,
voit ottaa yhteyttä sähköpostitse riehuntoimisto@roihu2016.fi. 	
  
Riehua johtavat Kirsi Lehto ja Mikko ”Tammi” Jylhä. Riehun staabi on vahvasti
hämäläinen, muutamilla poikkeuksilla vahvistettuna. Kaikki staabin jäsenet
tavoitat sähköpostitse etunimi.sukunimi@roihu2016.fi
Riehun johtajat: Kirsi Lehto, Mikko ”Tammi” Jylhä
Kouluikäisten ohjelma: Taru-Maaria Hollanti, Maria Kivinen
Päiväkoti ja avoin päiväkoti: Outi Ylinen, Jari Juhola
Yhteiset ohjelmat: Mikko Kuitunen, Riina Aspila
Huolto: Tuomas Mäkinen, Heli Vuorinen
Keittiö: Tiina Ruokonen
Toimisto: Iina Ojala, Inkeri Rantalainen, Marjo Majlund

RIEHULLA NÄHDÄÄN!
t. Riehun staabi

