
KESÄKETTU 8.-14.7.2019
Leiriläisen  kirje

Pitelet käsissäsi Kesäketun leirikirjettä. Se tarkoittaa, että olet

ilmoittautunut mukaan Sotungin Tulikettujen vaellukselle ja

kesäleirille Linnavuoren Eräkeskuksessa Maskussa! 

Lue tämä kirje huolella huoltajien kanssa, niin olet oikeaan

aikaan, oikeassa paikassa ja oikeiden tavaroiden kanssa!

 

Lähtö ja paluu

Vaellukselle lähdetään maanantaiaamuna 8.7. yhteiskuljetuksella.

Bussi lähtee klo 10.00 Hakunilasta. Tapaamme kaikki kololla jo klo

9.00, jotta ehdimme pakata yhteiset tavarat ja valmistautua

lähtöön. Syöthän tukevan aamupalan ennen lähtöä! 

 

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

Bussi puretaan Hakunilassa Kimokujalle. Noutajien tulee jättää oma

auto ostarin parkkipaikalle, sillä Kimokuja täyttyy bussista ja

partiolaisista.

 

 

 

Leirielämä

Vaellukselta palataan Linnavuoren Eräkeskukselle keskiviikkona

iltapäivällä. Otamme illan rennosti ennen torstaina leiriin saapuvia

sudenpentuja ja seikkailijoita. Leirillä majoitutaan teltoissa ja ollaan

koko ajan ulkona. Leiripäivät koostuvat ohjelmalaaksoista ja

iltaohjelmista - esimerkiksi Pähkinälaaksosta ja leffaillasta  Leirialue

on järven rannalla, eli uintiakin on luvassa.

 

Vaellus

Lähdemme vaeltamaan leiripaikalta Linnavuoren Eräkeskukselta.

Jätämme leiriin varastoon kaikki ne varusteet, joita emme tarvitse

vaelluksella. Lämpimien vaatteiden sekä sadevarusteiden tarve

varmistuu vasta lähtöpäivänä, joten tarkastamme kaikkien rinkat

ennen lähtöä. Vaelluksen koko pituus on noin 25 km, ja reittimme

kulkee Kuhankuonon retkeilyalueella Karevan kierrolla ja

Kullaanpolulla. Yövymme laavuissa ja teemme ruoan trangioilla.

Jokainen kantaa oman juoma- ja ruoanlaittovetensä, maksimissaan

3 litraa kerrallaan. Lisäksi jokainen joutuu kantamaan rinkassaan

joitakin yhteisiä tavaroita (laavut, trangiat, ruoka) jaksamisensa

mukaan. Jotta vaellus onnistuu, on tärkeää, että jokaisella on sopiva

ja oikein säädetty rinkka ja hyvät kengät. Varusteet tulee

“sisäänajaa” ja testata jo kotona, jottei tule yllätyksiä esimerkiksi

hiertävien kenkien kanssa. Varustelista ja pakkausohjeet löytyvät

tämän kirjeen toiselta puolelta.

 



Varustelista ja pakkausohjeet

 

 

Alla oleva varustelista on jaoteltu kahtia; mitä tarvitaan vaelluksella ja mitä

vasta leirillä. Kaikki varusteet pakataan rinkkaan niin, että leirillä tarvittavat

varusteet ovat rinkassa erikseen jätesäkissä. Näin saamme helposti jätettyä

leiritavarat leirialueelle säilöön vaelluksen ajaksi. 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. Muistakaa nimikoida

varusteet!

 

Vaellukselle (ma, ti, ke eli 3 päivää) mukaan:

• partiohuivi

• juomapullo (vähintään 0,5l, täytetään kololla lähtiessä) 

• 5 kpl 0,5 litran vesipulloja (täytetään kololla lähtiessä) 

• rinkka (tarpeeksi iso, jotta kaikki tavarat mahtuvat rinkan sisälle)

• sadesuoja rinkalle

• makuupussi

• makuualusta

• yöasu

• lämmin fleece tai villapaita

• lämpökerrasto

• vaihtovaatteita (2 t-paitaa, 1 housut)

• alusvaatteita ja vaihtosukkia (3 kpl)

• pari muovipussia likavaatteille

• villasukat, pipo ja sormikkaat

• päähine; lippis, huivi tai hattu

• tuulenpitävä takki (iltaisin voi olla kylmä!)

• jalkaan hyvät kävelykengät, esim. tukevat lenkkarit tai vaelluskengät

• otsalamppu ja varaparistot

• ruokailuvälineet (muovinen lautanen, muki ja aterimet sekä kuivauspyyhe

kangaskassissa)

• puukko

• istuinalusta

• jätesäkki

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

kosteusvoide, huulirasva, nenäliinat, dödö, puhdistusliinat käsille ja kasvoille...

• omat lääkkeet: tuttua särkylääkettä, antihistamiinia ja mahdollinen muu

lääkitys ohjeiden kera - lääkityksestä voi tarvittaessa olla yhteydessä

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

• rakkolaastaripaketti

• sadevaatteet (takki, housut, saappaat) - jätetään vaelluksen ajaksi leiriin,

mikäli ei sada

• hieman herkkuja (suklaata, pähkinöitä, karkkia - pientä energiaa kävelyyn)

 

 

Leiriajalle (ke iltapäivä-su) mukaan (pakataan jätesäkissä rinkkaan):

• tyyny, unikaveri (jos haluaa)

• vaihtovaatteita leiriajalle (paitoja, housuja)

• alusvaatteita ja sukkia leiriajalle

• hyvät kengät, esim. tukevat lenkkarit (vaelluskengissä on ikävää olla koko

viikko)

• pieni päiväreppu, johon mahtuu juomapullo, istuinalusta ja puukko

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

pakattuna)

• muovipusseja

• hieman herkkuja leiriajalle (jos haluat)



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

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

summa 60e (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.

 

 

 

Hmm... Puuttuuko joitain 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.

 

Puhelin
Leirille saa ottaa oman puhelimen mukaan, mutta se on leiriläisen

omalla vastuulla. Leirillä ei ole latausmahdollisuutta, joten

kannattaa ottaa varavirta mukaan. Johtajatehtävissä toimivat

samoajat saavat ladata puhelimiaan leirikämpässä. Yhteydenpito on

tarvittaessa mahdollista johtajien kautta. 


