
KESÄKETTU 11.-14.7.2019
Leiriläisen  kirje

Pitelet käsissäsi Kesäketun leirikirjettä. Se tarkoittaa, että olet

ilmoittautunut mukaan Sotungin Tulikettujen kesäleirille

Linnavuoren Eräkeskuksessa Maskussa! 

Lue tämä kirje huolella huoltajien kanssa, niin olet oikeaan

aikaan oikeassa paikassa ja oikeiden tavaroiden kanssa! 

Lähtö ja paluu

Leirille lähdetään torstaiaamuna 11.7. yhteiskuljetuksella. Bussi

lähtee klo 8.00 Hakunilasta Kimokujan päästä, kirjaston edestä. Ole

paikalla viimeistään klo 7.45, jotta ehdimme pakata bussin ja tehdä

nimenhuudon! Saattajien tulee jättää oma auto Hakunilan ostarin

parkkipaikalle, sillä Kimokuja täyttyy bussista ja partiolaisista.

 

Paluubussi tuo kaikki leiriläiset kotiin sunnuntaina 14.7. noin klo 15.

Bussi puretaan Kimokujalle. Noutajien autot tulee jättää ostarin

parkkipaikalle.

 

Leirimaksu
Onhan leirimaksu jo maksettu? Mikäli se on unohtunut, maksa

summa 50e (samoajat+ maksuton) välittömästi Sotungin

Tulikettujen tilille FI54 5780 3820 0020 37 viitteellä 33022. 

Osallistumisen voi perua maksutta 9.6. asti. Tämän jälkeen tehdyistä

peruutuksista ei palauteta leirimaksua. Sairastumistapauksissa

leirimaksun voi anoa Partiovakuutuksesta lääkärintodistuksella

 

Kysyttävää?

Leirinjohtaja sekä vaelluksen johtaja vastaavat mieltä askarruttaviin

kysymyksiin jo ennen leiriä! Leirin aikana leiriläiseen saa tarvittaessa

yhteyden leirinjohdon kautta. Kotiväki voi seurata leiritunnelmia ja-

tekemisiä somekanavistamme (Facebook ja Instagram)!

 

Leirinjohtaja Suvi Immonen, p. 0400635937,

suvi.immonen@outlook.com

Vaelluksen johtaja Kimmo Kyyrö, p. 0445350025,

kimmoky90@gmail.com

Leirielämä

Leiri pidetään Maskussa Linnavuoren Eräkeskuksessa. Leirillä

majoitutaan teltoissa ja ollaan koko ajan ulkona. Leiripäivät

koostuvat ohjelmalaaksoista ja iltaohjelmista - esimerkiksi

Pähkinälaaksosta, leffaillasta ja 2-vuotissynttäreistä. Leirialue on

järven rannalla, eli uintiakin on luvassa. Varustelistan

pakkausohjeineen löydät tämän kirjeen toiselta puolelta!

 



Varustelista ja pakkausohjeet

 

Hmm... Puuttuuko varusteita?

Puuttuuko jotain varusteita, mutta omien ostaminen ei ole juuri nyt

mahdollista? Lippukunnalla on varatavarakassi, josta voi tarvittaessa

lainata leiritarvikkeita, mm. muutama makuupussi ja -alusta,

ruokailuvälinesettejä ja puukkoja sekä kaksi rinkkaa. Varaa

tarvikkeet hyvissä ajoin ennen leiriä Essiltä, essi.haltia@partio.fi

 

Leirille tarvitaan mukaan listassa olevat varusteet. Kaikki varusteet pakataan

rinkkaan tai isoon kassiin, jonka leiriläinen pystyy itse kantamaan. Kaikki

varusteet on syytä nimikoida huolellisesti. Leiriläisen on hyvä pakata rinkkansa

itse - näin leiriläinen löytää varusteensa rinkasta ja osaa pakata sen myös

kotiin lähtiessä. Vanhemmat voivat seurata pakkaamista vierestä ja varmistaa,

että kaikki varusteet tulevat mukaan. Leirivarusteet kannattaa “sisäänajaa” ja

testata jo kotona, jottei leirillä tule yllätyksiä esimerkiksi hiertävien kenkien

kanssa. 

 

Leirille saa ottaa oman puhelimen mukaan esimerkiksi

bussimatkaviihdykkeeksi, mutta se on leiriläisen omalla vastuulla. Leirillä ei

ole latausmahdollisuutta. Sudenpentujen ja seikkailijoiden puhelimet

kerätään leirissä puhelinparkkiin. Yhteydenpito on tarvittaessa mahdollista

johtajien kautta.

 

• partiohuivi

• rinkka

• makuupussi

• makuualusta

• tyyny (jos haluaa)

• unikaveri

• yöasu

• lämmintä vaatetta (fleece tai villapaita)

• lämpökerrasto

• vaihtovaatteita (paitoja, housuja)

• alusvaatteita ja vaihtosukkia

• sadevaatteet (takki, ulkohousut, saappaat)

• hyvät ulkokengät, esim. tukevat lenkkarit

• pipo, sormikkaat ja villasukat

• päähine; lippis, huivi tai hattu

• tuulenpitävä takki (iltaisin voi olla kylmä!)

• otsalamppu ja varaparistot

• ruokailuvälineet (muovinen lautanen, muki ja aterimet sekä kuivauspyyhe

kangaskassissa)

• puukko (nimikoituna, kerätään puukkoparkkiin)

• istuinalusta

• juomapullo (täytettynä)

• pieni päiväreppu, johon mahtuu juomapullo, istuinalusta ja puukko

• uimakamat (uima-asu, pyyhe, laudeliina, shampoo ja saippua omaan kassiin

pakattuna)

• oma hygienia: hammasharja ja -tahna, hiusharja/kampa, hiuslenkit,

kosteusvoide, huulirasva, nenäliinat

• omat lääkkeet: tuttua särkylääkettä, antihistamiinia ja mahdollinen muu

lääkitys ohjeiden kera - lääkityksestä voi tarvittaessa olla yhteydessä

etukäteen ensiapuvastaava Essiin (essi.haltia@partio.fi)

• muovipusseja

• yksi wc-paperi-/talouspaperirullan hylsy ohjelmaa varten

• hieman herkkuja (jos haluaa)


