
1 

LAHDEN 43. VALTAKUNNALLINEN KANTELELEIRI 11.-16.6.2017 

Tervetuloa Lahden 43. valtakunnalliselle kanteleleirille  

11.-16.6.2017! 

 

Finn-Kanteleet ry järjestää 43. kerran Lahden kanteleleirin Siikaniemen kurssikeskuksessa, viehättävän 

Vesijärven rannalla, noin 15 km päässä Lahdesta. 

OPETUS 

Leirillä oppilas saa opetusta yksityistunneilla (30 min) ja kanteleorkesteritunneilla (60 min) suurkanteleen 

soitossa. Leiriläiset, joilla on oma viisikielinen kantele, voivat lisäksi opiskella sen soittoa ryhmätunnilla (30 

min). Opetus noudattaa musiikkioppilaitosten tavoitteita alkeista ammattitasolle asti. Oppituntien lisäksi on 

iltaisin ohjattua vapaa-ajan toimintaa (mm. Hupi-ilta, Freestyle-konsertti, makkaranpaistoa ja letunpaistoa 

rantasaunalla). Tänä vuonna leirin teemana on Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi. 

 

Leirin opettajina ovat Noora Laiho (MuM) ja Roni Tuomivirta (MuK), taiteelliset johtajat, sekä Johanna Aho-

Salakka (MuM), Anu Itäpelto (MuM) ja Aino Meisalmi-Minkkinen (musiikkipedagogi, AMK). Leiripäällikkönä 

toimii Eevi Hölsä (kasvatust. yo, mus. yo). 

 

Jokainen leiriläinen tuo omat kanteleet, soittotarkoitukseen sopivan kantelepöydän ja soittotuolin sekä 

nuottitelineen. Leiriläisellä tulee olla oma soitin jokaiseen osallistumaansa aineeseen. Leirillä ei ole niitä 

antaa lainaksi, mutta autamme tarvittaessa sellaisten etsimisessä, lainaamisessa tai ostamisessa. Muista 

rastittaa siinä tapauksessa ilmoittautumislomakkeesta kyseinen kohta.  

 

ILMOITTAUTUMINEN JA LEIRIN HINTA  

Perusleiri 

Perusleirimaksuun kuuluvat yksityistunnit, kanteleorkesteri ja 5-kielisryhmäopetus sekä majoitus ja 

täysihoito (aamiainen, lounas, välipala, päivällinen, iltapala sekä saunomis- ja uintimahdollisuus). Maksut 

ovat 30 euron ilmoittautumismaksun lisäksi alle 12-vuotiailta 260 € (yht. 290 €) ja yli 12-vuotiailta 320 € 

(yht. 350 €). Sisarusalennus on 30 € toisesta ja useammasta lapsesta.  

 
Päiväleiri 

Leirille voi osallistua myös päiväleiriläisenä, jolloin hintaan kuuluvat samat oppitunnit ja ohjatut vapaa-ajan 

tapahtumat iltaisin kuin perusleiriläisille, ei kuitenkaan majoitusta eikä ruokailuja.  Maksu on 30 € 

ilmoittautumismaksun lisäksi 170 € (yht. 200 €). Sisarusalennus on 30 € toisesta ja useammasta lapsesta. 

Ruokailut eivät kuulu päiväleirimaksuun, mutta niihin voi halutessaan osallistua sopimalla leiripäällikön 

kanssa asiasta tarkemmin. Ruokailumaksut lisätään leirimaksuun. 

 

Ruokailuhinnasto ja ruokailuajat (muutokset mahdollisia):  

  (alle 12-v/yli 12-v) 

Aamiainen  klo 8.00  (á 2,60€ / 5,20€)   

Lounas  klo 11.00  (á 4,10€ / 8,50€)  

Välipala  klo 14.00  (á 1,40€ / 3,00€) 

Päivällinen  klo 16.30  (á 3,30€ / 7,00€) 

Iltapala* klo 19.30  (á 2,60€ / 5,20€) 

 

  

 

*Lisäksi: 

- Torstai-ilta: Makkara + mehu (1,00€ / 1,00€)  

- Tiistai-ilta: Lettu + mehu (1,00€ / 1,00€) 
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Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen tapahtuu oheisella kaavakkeella sekä maksamalla leirin tilille 30 € ilmoittautumismaksu 

23.4.2017 mennessä.  Vahvistus valituille lähetetään sähköpostitse huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli 

joku ei mahdu mukaan, myös hänelle ilmoitetaan asiasta ja ilmoittautumismaksu palautetaan. 

Ilmoittautumismaksua ei palauteta, jos leiriläinen peruu osallistumisensa.  
 

MUUT PALVELUT 

Kokonaisvaltainen kehonhuolto on tärkeää soittajille. Päivittäisten uinti-, ulkoilu- ja 

saunomismahdollisuuksien lisäksi on leirillämme myös mahdollista päästä hierojalle. Ajan voi halutessaan 

varata vaikka ystävän kanssa puoliksi ja lapsillekin hieronta sopii. Hierontapäivät ovat ke 14.6. ja to 15.6. 

Oman ajan voi varata vasta leirillä, kun oma lukujärjestys on selvillä. Maksu suoritetaan käteisellä 

tasarahalla suoraan hierojalle. Niska-hartia-hieronnan hinnasto: 15 min 10 €, 30 min 20 €, 60 min 40 €. 

Lisätietoja: urheiluhieroja Tiina Kerkkä (050-581 4133). 

 
LEIRIN MAKSUEHDOT 

Leirin ilmoittautumisaika päättyy su 23.4.2017 ja ilmoittautumismaksun (30 €) tulee olla silloin maksettuna. 

Ilmoittautumismaksua ei palauteta, jos leiriläinen peruu osallistumisensa. Varsinainen leirimaksu tulee 

maksaa su 7.5.2017 mennessä. Leirimaksua ei palauteta, jos leiriläinen peruu osallistumisensa su 7.5.2017 

jälkeen. 

 

LASKUVAIHTOEHDOT Oma valinani: 
 

 Ilmoittautumismaksu (maksetaan 23.4.2017 mennessä)      30 € 

JONKA LISÄKSI JOKO  

 Perusleirimaksu alle 12-vuotiaat (260 €) _____€ 

 Perusleirimaksu yli 12-vuotiaat (320 €)  _____€ 

TAI  

 Päiväleirimaksu (170 €) _____€ 

   YHTEENSÄ _____€ 
 

Leirin tili: Lahden kanteleleiri, Nordea FI24 1519 3006 1056 92 

Viite: 20080 

Eräpäivä: 7.5.2017 

Käytä viitettä sekä ilmoittautumis- että leirimaksua maksaessasi. Molemmat maksut on maksettava sen 

henkilön tililtä, jonka ilmoitat ilmoittautumislomakkeella maksajaksi. Huomaa, että erillistä laskua ei näistä 

maksuista lähetetä. 

 

Nähdään leirillä! 
 

Eevi Hölsä 
Pohjoinen Rautatiekatu 29 A 601, 00100 HELSINKI 

puh. 040 8430642, eevi_holsa@hotmail.com 

www.facebook.com/finnkanteleet  

mailto:eevi_holsa@hotmail.com
http://www.facebook.com/finnkanteleet
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE LAHDEN 43. VALTAKUNNALLISELLE KANTELELEIRILLE 
 

YHTEYSTIEDOT 

Suku- ja etunimi _______________________________________________ Ikä (11.6.17)____vuotta 

Lähiosoite                           ___________________________________________________________________ 

Postinumero ________________________Postitoimipaikka_____________________________ 

Puhelin Leiriläinen _________________ Huoltaja_________________________________ 

Sähköposti, johon voidaan lähettää leiriä koskevaa tietoa (mm. tieto leirille hyväksymisestä) 

                                              ____________________________@ ______________________________. _____ 

Maksajan nimi (se, jonka tililtä ilmoittautumis- ja leirimaksu maksetaan) 

___________________________________________________________________ 

 

RUOKAILU JA MAJOITUS (rastita) 

Perusleiri 

 Osallistun leirille perusleiriläisenä (yövyn ja 

ruokailen leirillä) 

Toivon huonekaverikseni 

____________________________________ 

Päiväleiri 

 Osallistun leirille päiväleiriläisenä 

 Osallistun joihinkin ruokailuihin, joista sovin 

erikseen leiripäällikön kanssa 

 

 

 Tarvitsen erityisruokavalion, minkä? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

AIKAISEMMAT KANTELEOPINNOT 

Olen soittanut suurkanteletta ____vuotta 

 Minulla on kotikantele 

 Minulla on konserttikantele 

Viimeksi suorittamani tasosuoritus  

(ent. kurssitutkinto) ________________________ 

 

 

Nykyinen opettajani/oppilaitos 

________________________________________ 

Ohjelmisto (eli kappaleet), jota olen viimeksi 

soittanut_________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

 Osallistun 5-kielisen kanteleen ryhmäopetukseen 

 Olen soittanut 5-kielistä kanteletta ____vuotta  

opettajani/oppilaitos _______________________________________________________________ 

 Olen soittanut 5-kielistä kanteletta vain leireillä
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MUUTA 

 Olen kiinnostunut pidemmistä yksityistunneista. Sovin niistä erikseen leiripäällikön kanssa. 

 Haluan varata ajan hierojalta. 

 Tarvitsen apua kantelepöydän, soittotuolin, soittimen tms. löytämiseksi leiriä varten. Minkä? 

___________________________________________________________________________ 

Erityistoiveita (esim. leirillä soitettava kappale) 

___________________________________________________________________________ 

 

Leirin aikana leiriläisestä otettuja kuvia saa käyttää leiriä koskevissa tiedotteissa ja julkaisuissa 

 Kyllä  Ei 

 

 

Päiväys ____ / ____ 2017   ____________________________________________ 

Oma tai alle 18-vuotiaalla huoltajan allekirjoitus  
ja nimen selvennys 
 

 

 

Palauta 23.4.2017 mennessä ilmoittautumislomakkeen sivut 3-4  

osoitteella:  

Eevi Hölsä 

Pohjoinen Rautatiekatu 29 A 601 

00100 HELSINKI  

 

TAI skannattuna sähköpostiin:  

 eevi_holsa@hotmail.com 

 

Säilytä muut sivut itselläsi maksuja varten!  


