
 

 

 
 

Hei sinä VaMelainen tai VaMelaisen huoltaja! 
Ensi kesänä on pitkästä aikaa Vantaan Metsänkävijöiden oma 
kesäleiri. Leiri järjestetään heinäkuun lopulla Kiljavan 
telttanummella, Kiljavan leirikeskuksen läheisyydessä. Jokaisella 
leiripäivällä on oma teema valtio eripuolilta maailmaa. 
Tutustumme yhdessä kuuden eri maan kulttuureihin. 

 

Ilmoittautuminen: 

Leirin ilmoittautuminen aukeaa 09.01.23 ja päättyy 31.03.23.  

Vierailupäivän ilmoittautuminen on 01.06.–30.06. 

Leirille ilmoittaudutaan kuksan kautta. Linkki ilmoittautumiseen 
löytyy lippukunnan nettisivuilta vame.fi/kesaleiri-mama-2023/ 
(Tai nettisivujen ”tapahtumat” välilehden alta.) 

 

Peruminen ja kesätyöturva: 

Ilmoittautuminen on mahdollista perua itse kuksan kautta 31.03. 
mennessä, tämän jälkeen pitää olla suoraan yhteydessä 
leiripäällikköön. 

Yli 15-vuotiailla on ”kesätyöturva” eli he voivat perua 
ilmoittautumisen 04.06.23 asti töiden takia. Peruminen hoidetaan 
leiripäällikön kautta. 

 

 

MaMa23 
Maailman matkalla – VaMen kesäleiri 

23.-30.7.2023 / Kiljava 
 



Leirit & niiden hinnat: 

Vaihtoehtoina osallistua joko lyhyelle tai pitkälle leirille. Sudenpennut (2013–
2016 s.) saavat osallistua vain lyhyelle leirille. Seikkailijat ja sitä vanhemmat 
saavat päättää kumpaan pituuteen osallistuvat. Perheleiriläisillä ei ole 
rajoitetta, jos lapsi kulkee vanhemman mukana. 

Päiväleiri mahdollisuus on kaikilla yli 15-vuotiailla. Jos osallistuu päiväksi, ei leirin 
puolesta tarjota kyytejä. Ainoastaan jos lähtö ja paluu kyydeissä on tilaa, on 
mahdollista päästä yhteiskyydillä. 

Rakennusleirille voi osallistua yli 15-vuotiaat. Rakennusleiri on itsessään ilmainen, 
ja siihen osallistuminen huomioidaan leirin hinnassa. Rakennusleirille on oma 
ilmoittautuminen. 

Keskiviikkona 26.07. klo 9–14 on vierailupäivä, jolloin huoltajilla/muulla 
perheellä on mahdollisuus päästä seuraamaan leiriläisten arkea. Vierailupäivän 
maksuun sisältyy lounas, mutta ei kyytejä. Vierailupäivään osallistuvat 
huoltajat, saavat viedä leiriläisen kotiin omalla kyydillä, jos siitä on etukäteen 
ilmoitettu leirin johdolle. 

- Lyhyt leiri: 23.-26.07.2023  / 90 € (Yli 15-vuotiaat 40 €) 
- Pitkä leiri: 23.-30.07.2023  / 140 € (Yli 15-vuotiaat / 80 €) 
- Päivä leiri: 21.-30.07.2023  / 10 € / päivä (Vain yli 15-vuotiaat)  
- Rakennusleiri: 21.-23.07.2023 / 5–10 € vähennys leirimaksusta  
- Vierailupäivä: 26.07.2023 / 5 € / hlö  

(Vuonna 2017–2023 syntyneille mikään leirimuoto/vierailupäivä ei maksa.) 

Lippukunnan leirimaksun avustus: 

Kaikille leirimuodoille on mahdollista hakea avustusta leirimaksuun 
lippukunnalta. Vaihtoehtoina on joko leirimaksun osa-avustus tai täysavustus, 
riippuen hakemuksien määrästä. Hakemus pitää olla lähetetty 
perjantaina 31.03. mennessä. 

Avustusta on mahdollista hakea kesäleirin nettisivuilta löytyvästä linkistä 
(vame.fi/kesaleiri-MaMa-2023/). Linkki aukeaa 09.01. 

Ainoastaan leiripäällikkö näkee ketkä hakevat avustusta leirimaksuun. 
Avustuksista ja avustuksen määrästä, päättää lippukunnan hallitus 
nimettömien hakemuksien perusteella. 

Jos on kysyttävää, laittakaa rohkeasti viestiä leiripäällikölle! 

 
Yhteystiedot: 

Leiripäällikkö Irene Toivonen 

  irene.toivonen@hotmail.com 


