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LEOJEN KESÄLEIRILEOJEN KESÄLEIRI 

2020

Pe 24.07. – Su 26.07.

TERVETULOA SANKOIN JOUKOIN!
LEIRILLÄ ON AINA KIVAA!!

Ensi kesän leiri järjestetään jälleen 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. (lisätietoja tähän liittyen saa: 
sanna.rostetorniainen@gmail.com )

Tiedossa iloista yhdessäoloa, leikkimielistä kisaamista koirille 
ja kaksijalkaisille!

MAJOITUSVAIHTOEHDOT 
(katso tarkemmat tiedot majoitusvaihtoehdoista ja hinnoista 
www.revontuli.fi):

• Aittamökkejä 1-4 henkilölle  vesi, oma wc, pieni jääkaappi ja tv 
(ei keittolevyä) sekä sähkölämmitys. Aittamökkien takana löytyvät 
huoltorakennuksen palvelut, jossa keittiö, wc ja suihkut.

• Lomamökkejä 4-6 henkilölle (2 makuuhuonetta 2-hh) Tasokas 
hirsimökki, jossa wc, suihku, tupakeittiö ja astiat, sauna, tv, veranta ja 
oma piha. (Aurora, Revontuli, Pikku-Karhu).

• Hotellihuoneita 1-2 hlöä, sis. aamiaiset, liinavaatteet ja siivous, wc, 
suihku, tv

• Isoja mökkejä (Iso-Aurora 2kpl, Sininen mökki 1kpl) 8 henkilölle  
(4 makuuhuonetta 2-hh) Tasokas hirsimökki, jossa wc, suihku, keittiö 
ja astiat, pesukoneet, sauna, tv, veranta ja oma piha.

• 1 kpl Pikkumökki 8 2 henkilölle parivuode (160 cm), pieni 
keittiönurkkaus ja terassi. Mökissä on keittiönurkkauksen ja terassin 
lisäksi wc, suihku ja tv.

Kaikkiin mökkeihin omat liinavaatteet mukaan ja loppusiivous on 
itse hoidettuna veloitukseton. Siivoamattomasta aitasta/mökistä 
veloitetaan hinnaston mukaan 30-100€ mökkityypistä riippuen.

Koiramaksu kaikissa majoitusmuodoissa 15 eur/koira/viipymä. 
Muistathan, että koirillasi tulee olla rokotukset voimassa!

MITEN VARAAN?
Kaikki varauspyynnöt suoraan lomakeskus Revontuleen! 
Majoituksen voi varata jokainen suoraan Revontulesta joko nettisivuilta 
https://www.revontuli.fi/fi/majoitus/ tai sähköpostilla 
myynti@revontuli.fi. Kirjoita majoitusvarauksesi lisätietoihin "Leoleiri".

LOMAKESKUS  REVONTULI
Revontulentie 1, 41500 Hankasalmi www.revontuli.fi
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Kuvat vuoden 2016 Leo-leiriltä. Kuvaajina Katja Sassi, Toni Lukka, Anne Åkerberg ja Saila Ylämäki. 

KLO PERJANTAI 24.7. LAUANTAI 25.7. SUNNUNTAI 26.7.

8-10 AAMUPALA AAMUPALA

10 VEPE ja nopein uimari Yhteislenkki halukkaille

12 Lapsi ja koira & lapsi ja lelukoira Kotiinlähtö

14 Turkinhoito

15 Saapuminen iltapäivällä Näyttelykoulutusta

16 Yhteislenkki Nopein Leo ja makkaransyöntikisa

18 --> ILLANVIETTOA NUOTIOLLA ILLANVIETTOA RANTASAUNALLA

LEOLEIRI HANKASALMELLA 24.-26.7.2020 ALUSTAVA OHJELMA

Kellonajat ovat noin aikoja, ohjelmaan saattaa tulla muutoksia.

HUOM! Vedessä tapahtuvissa aktiviteeteissa sinilevä -varaus! Jos sinilevää rannassa, perutaan kaikki vedessä 
tapahtuva aktiviteetti!


