
LEOJEN KESÄLEIRI 

JÄSENILLE 2017

Ke 28.06 – Su 02.07

Yleisön toivomuksesta ensi vuoden kesäleiri järjestetään nyt kolmatta 
kertaa Hankasalmella Lomakeskus Revontulessa. 
Katso heidän kotisivuja www.revontuli.fi Alueella on paljon 
aktiviteettejä.

Myös Ei-jäsenet (mikäli mökkejä riittää) ovat tervetulleita 30,00 euron 
osanottomaksulisällä/hlö/viipymä. 

Muut maksut ovat samat kuten alla mainittu.

Tiedossa iloista yhdessäoloa, leikkimielistä kisaamista koirille ja 
kaksijalkaisille, … on vepeä, on treenejä, on lapsiohjelmaa, on grillausta, 
on rantasaunomista ja ajankohtaan nähden odotettavissa suotuisaa 
säätä ja mukavana lisänä hieno hiekkaranta. Ohjelmasta tarkemmin 
Leonetissä ja Suomen Leonberginkoirat ry:n FB sivuilla kun ohjelma on 
valmistunut.

Huom. tulkaa leirille heti keskiviikosta, jotta ohjelma jakaantuisi 
tasaisesti koko viikolle. Viime vuonna tämä onnistui hienosti ja valtaosa 
tuli jo keskiviikkona. Jos teillä on tallella Leot 3/2016 niin sieltä löytyy 
leiriraportti runsaasti kuvitettuna. Hauskaa oli.

Leirillä järjestetään myös jäsenille lauantaina Nuorten Urosten 
Katselmus, mikäli vähintään 3 osanottajaa ilmoittautuu. 
Tarkemmin siitä myös Leonetissä ja ry FB. Jäsenille katselmus on 
ilmainen (Ei-jäsenille osanottomaksu on 30,-)

MAJOITUSVAIHTOEHDOT:
• 6 kpl Aittamökkiä 1-4 henkilölle  vesi, oma wc, pieni jääkaappi ja tv (ei 

keittolevyä) sekä sähkölämmitys.         
• 1 kpl Aittamökki 1-4 hlöä, ilman vesi ja wc mukavuuksia (ei 

keittolevyä) ja sähkölämmitys
• Aittamökkien takana löytyvät huoltorakennuksen palvelut, jossa 

keittiö, wc ja suihkut.
• 9 kpl Lomamökkiä 4-6 henkilölle (2 makuuhuonetta 2-hh) 

Tasokas hirsimökki, jossa wc, suihku, tupakeittiö ja astiat, sauna, tv,              
veranta ja oma piha.

• 10 kpl Hotellihuonetta 1-2 hlöä, sis. aamiaiset, liinavaatteet ja siivous, 
wc, suihku, tv

Majoitushinnoittelu perustuu käytettäviin vuorokausiin. Jos on vain 
yhden vrk, hinta on suhteessa korkeampi ja jos viipyy kaikki 4 vrk, hinta 
tippuu progressiivisesti. Lomamökeissä ja hotellihuoneissa minimi on 
2 vrk.

Kaikkiin mökkeihin omat liinavaatteet mukaan ja loppusiivous on itse 
hoidettuna veloitukseton, ostettuna lisämaksu 30 - 60 euroa.

AITTAMÖKKEJÄ (vuoteet 4:lle) on 6 + 1 kpl
LOMAMÖKKEJÄ (vuoteet 4-6 hlöä) on 9 kpl
HOTELLIHUONEITA on 10 kpl (1-2 hlöä)

CARAVANPAIKKOJA on rajoitettu määrää; varatkaa todella ajoissa 
suoraan Revontulelta tarja.seppi @ revontuli.fi ja mainitkaa että on 
kyseessä Leojen Kesäleiri ja hinta 25,-/vrk sis. valosähkön

Caravaanarit…ilmoittautukaa myös jäsensihteerille tulostanne 
ohjelmasuunnittelu syistä!

MAJOITUS ja sitova varausmaksu:
• Aittamökki: 59€/1vrk, 110€/2vrk, 150€/3vrk, 196€/4vrk (Varausmaksu 

59 €)
• 1 kpl Aittamökkiä ilman vesi&wc: 49€/vrk, 85€/2vrk, 130€/3vrk, 

175€/4vrk (Varausmaksu 49 €)
• Lomamökit: minimi 2vrk : 330€/2vrk, 420€/3vrk, 470€/4vrk 

(Varausmaksu 160 €) 
• 1-hengen hotellihuone: minimi 2vrk sis. pe-su 155€, 220€/3vrk, 

285€/4vrk (Varausmaksu 80 €)
• 2-hengen hotellihuone: minimi 2vrk sis. pe-su 200€, 290€/3vrk, 

380€/4vrk (Varausmaksu 100€)
• Koiramaksu kaikissa majoitusmuodoissa 10 eur/1-2 koira/viipymä, 

useampi koira a´ 5 euroa (paitsi Caravan)

Caravan-paikka valosähköllä 25 euroa/vrk sis. hlömaksut ja 
huoltorakennuksen käyttö (suihku, wc, keittiö)
Caravan paikat ovat omilla merkityillä alueillaan (ei mökkialueelle tai 
pysäköintialueelle)

RUOKAILU (maksetaan paikan päällä)

• iltapala, esim. Bowling Diner ravintolassa jenkkistyle syötävää, 
edulliset hinnat, mahtavat hampurilaiset

• Aamiainen ravintolassa 10,00/hlö 
• Lounas ravintolassa 9,90/hlö (su 11,90)
• normilapsialennukset 0-4v 0,- ja 4-12v./. 50%
• Erityisruokavalio toimii, kunhan se on ajoissa etukäteen pyydetty ja 

tilattu. 



MITEN VARAAN?
Kaikki varauspyynnöt tulevat yhdistyksen jäsensihteerille 
sähköpostitse.

Pyydä varaus sähköpostilla: yvonne.pulkkis@rubra.inet.fi
Pyydä varaus postitse: Yvonne Pulkkis, Korpitie 160, 04130 Sipoo
(varauspyyntöjä ei oteta vastaan puhelimitse, mutta toki 
tiedusteluita)

Varauspyynnöstä pitää tulla ilmi:

• Leirin osanottajat: jäsenen nimi, lasten iät (esim. 2 aik. + 1x 
5v.lapsi + 2koiraa)

• LAPSIEN MÄÄRÄT JA IÄT OVAT ERITYISEN TÄRKEITÄ TIETOJA 
OHJELMASUUNNITTELUN TAKIA!

• Yhteystiedot (Varaajan nimi + osoite + puh)
• tulopäivä ja lähtöpäivä (arvioitu saapumisaika kannattaa 

mainita, vaikuttaa ohjelmasuunnitteluun)
• Huom. mainitse myös, mikäli on erityisruokavaliotoiveita tai 

ilmoita siitä suoraan Revontuleen
• On mahdollista saapua jo ennen keskiviikkoa, kunhan tiedämme 

hyvissä ajoin varauspyyntöä tehtäessä!

Varauspyyntöjä otetaan vastaan heti tämän lehden 
ilmestymispäivästä lähtien. 

VARAUSMAKSUT KUN VARAUS ON 
VAHVISTETTU!

Kun varauspyyntö on vahvistettu, maksetaan yllä mainittu 
varausmaksu yhdistyksen alla olevalle tilille.
HUOM! Ei-jäsenet maksavat varausmaksun lisäksi lisämaksunsa 
30,- euroa tässä vaiheessa!

Oma-aloitteisia maksuja ei saa suorittaa ennen kuin vahvistus on 
saatu.

Vahvistettu varaus on sitova maksetun varausmaksun kera.

Maksu Nordea FI34 1572 3000 4083 36 (NDEAFIHH)
Saaja Suomen Leonberginkoirat ry
Viesti  Leiri 2017/Osanottajien nimet

Loput majoitusmaksut maksetaan paikan päällä joko saavuttaessa 
tai lähtiessä.

 Vahvistetun & maksetun varauksen mahdollinen peruutus pitää 
olla perillä 28.4.2016 mennessä,  jolloin varausmaksu voidaan 
palauttaa. Tämän päivämäärän jälkeiset peruutukset jäävät 
peruutuskorvaukseksi Revontulelle.

TERVETULOA SANKOIN JOUKOIN!
LEIRILLÄ ON AINA KIVAA!!


