
Leiriläisen kirje 

Tervetuloa Kesäketulle!  
Olet ilmoittautunut mukaan Sotungin Tulikettujen kesäleirille. Lue tämä 

leiriläisen kirje huolellisesti läpi, jotta osaat olla oikeassa 

paikassa oikeaan aikaan oikeiden varusteiden 

kanssa! 

Kesäkettu 2021 äkkilähtö järjestetään 31.7.-

3.8.2021 Tammelan Scout Farmilla. Leirille on 

ilmoittautunut yhteensä 70 tulikettua ja EVP-

kaveria, sisarusta ja huoltajaa. 

Lähtö 
Sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat aloittavat leirinsä lauantaina 31.7. Leiribussi lähtee 

Hakunilan kirkon parkkipaikalta lauantaina kello 10:00. Ole paikalla viimeistään kello 9:50, 

jotta ehdimme pakata bussin ja tehdä nimenhuudon ennen lähtöä. Saattajien tulee jättää 

auto Hakunilan ostarin parkkipaikalle, sillä kirkon parkkipaikka täyttyy bussista ja 

partiolaisista. 

Samoajat ja aikuiset lähtevät leirille jo perjantaina 30.7. Lähtö tapahtuu yhteiskuljetuksella 

Hakunilan kirkon parkkipaikalta kello 17:00. Ole paikalla viimeistään kello 16:50. 

Paluu 
Leiri päättyy tiistaina 3.8. Paluubussit ovat perillä Hakunilassa noin kello 16. Paluubussit 

saapuvat Kimokujan kääntöpaikalle kirjaston eteen. Hakijoiden tulee jättää oma auto 

Hakunilan ostarin parkkipaikalle, sillä Kimokuja täyttyy busseista ja partiolaisista. 

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

Tulikettujen tilille FI54 5780 3820 0020 37 viitteellä 42055. 

Leirimaksut ovat seuraavat: 

 koko leiri päiväleiri 

sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat 55 € 20 €/vuorokausi 

samoajat 20 € 7 €/vuorokausi 

aikuiset 0 € 0 € 

 

Osallistumisen voi perua maksutta 30.6. asti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ei 

palauteta leirimaksua. Sairastumistapauksissa leirimaksun voi anoa Partiovakuutuksesta 

lääkärintodistuksella. 
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Leirielämä 

Leiri järjestetään Tammelan Scout Farmilla. Leirillä majoitutaan teltoissa ja ollaan koko ajan 

ulkona. Leiriohjelma koostuu ohjelmalaaksoista ja iltaohjelmista. 

Karkea leiriohjelma näyttää tältä: 

lauantai 31.7. sunnuntai 1.8. maanantai 2.8. tiistai 3.8. 

 lipunnosto ja 

aamupala 

lipunnosto ja 

aamupala 

lipunnosto ja 

aamupala 

saapuminen ja 

lipunnosto 

suunnistuslaakso/ 

vesilaakso 

pelilaakso purku ja pakkaus 

lounas lounas lounas lounas 

rakentelulaakso suunnistuslaakso/ 

vesilaakso 

pelilaakso kotiinlähtö 

päivällinen päivällinen päivällinen  

iltanuotio iltashow 4-vuotissynttärit 

iltapala iltapala iltapala 

 

Puhelimen käyttö leirillä 
Leirille saa ottaa mukaan oman puhelimen, mutta se on leiriläisen omalla vastuulla. 

Puhelimen käyttö leiribussissa on sallittua, mutta latausmahdollisuudesta ei ole takeita. 

Leiripaikalla ei ole puhelimen latausmahdollisuutta.  

Sudenpentujen puhelimia säilytetään leirillä puhelinparkissa, josta ne saa käyttöön päivittäin 

puhelinhetken ajaksi (noin kello 17:30-18:30). Sudenpentu voi tällöin olla yhteydessä 

kotiväkeen. Muina aikoina yhteydenotto tapahtuu johtajien kautta. 

Seikkailijat ja tarpojat saavat säilyttää puhelintaan omassa rinkassaan sillä edellytyksellä, 

että sen käyttö rajoittuu ohjelmien ja ruokailujen ulkopuolelle. Mikäli puhelimen käytöstä 

muodostuu ongelma, voidaan käyttöön ottaa sudenpentujen puhelinparkkimalli. 

Kysyttävää? 
Leirinjohtajat vastaavat mieltä askarruttaviin kysymyksiin jo ennen leiriä! Leirin aikana 

yhteyden leirille saa aina leirinjohtajien kautta. Leiritunnelmia voi seurata myös Sotungin 

Tulikettujen somesta (facebook ja instagram). 

 

1. leirinjohtaja Riikka Haltia, p. 040 5515021, riikka.haltia@partio.fi 

2. leirinjohtaja Suvi Immonen, p. 040 0635937, suvi.immonen@outlook.com 

 

mailto:riikka.haltia@partio.fi
mailto:suvi.immonen@outlook.com
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Varustelista ja pakkausohjeet 

Leirille tarvitaan mukaan listassa olevat varusteet. Kaikki varusteet pakataan rinkkaan tai 

isoon kassiin, jonka leiriläinen pystyy itse kantamaan.  

Kaikki varusteet on syytä nimikoida huolellisesti. Leirillä sattuu ja tapahtuu, ja varusteet 

voivat hukkua, kastua, likaantua tai mennä rikki. Tämän vuoksi mukaan ei kannata 

pakata erityisen arvokkaita tavaroita.  

Leiriläisen tulee pakata rinkkansa itse - näin leiriläinen löytää varusteensa rinkasta ja 

osaa pakata sen myös leiriltä 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 tai liian pienten sadevaatteiden kanssa.  

Rinkka kannattaa pakata valmiiksi edellisenä iltana ja partiohuivi jättää rinkan päälle 

odottamaan, jotta se ei pääse unohtumaan aamulla. 

o partiohuivi (jos on) 

o partiopaita (jos on) 

o rinkka 

o makuupussi 

o makuualusta 

o tyyny (jos haluaa) 

o unikaveri 

 

o yöasu 

o lämmintä vaatetta (fleece tai villapaita) 

o lämpökerrasto 

o vaihtovaatteita (paitoja, housuja) 

o alusvaatteita ja vaihtosukkia 

o sadevaatteet (takki, ulkohousut, saappaat) 

o hyvät ulkokengät, esim. tukevat lenkkarit 

o sandaalit (jos haluaa) 

o pipo, sormikkaat ja villasukat (öisin voi olla kylmä) 

o auringolta suojaava päähine (lippis, huivi tai hattu) 

o tuulenpitävä takki (iltaisin voi olla kylmä!) 

o työkäsineet 

Jatkuu 
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o otsalamppu ja varaparistot 

o ruokailuvälineet (muovinen lautanen, muki ja aterimet sekä kuivauspyyhe 

kangaskassissa) 

o puukko (nimikoituna, sudenpentujen puukot kerätään puukkoparkkiin) 

o istuinalusta 

o juomapullo (täytettynä) 

o pieni päiväreppu, johon mahtuu juomapullo, istuinalusta ja puukko 

o aurinkolasit (jos haluaa) 

 

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

pakattuna) 

o aurinkorasva ja hyttyskarkote 

o hammasharja ja -tahna 

o nenäliinoja 

o tarvittaessa: hiusharja/kampa, hiuslenkit, kosteusvoide, huulirasva, deodorantti. 

kosteuspyyhkeet, kuukautissuojat 

o pieni käsidesipullo 

o etono, hydrokortisoni tai muu vastaava hyttysenpistoihin käytettävä valmiste 

o omat lääkkeet: tuttua särkylääkettä, antihistamiinia ja mahdollinen muu lääkitys 

ohjeiden kera - lääkityksestä voi tarvittaessa olla yhteydessä etukäteen leirinjohtajiin 

o silmälasikotelo, jos käytät silmälaseja 

 

o korvatulpat (öitä varten, jos haluat) 

o muovipusseja 

o kirja tai muu hiljainen ajanviete aamuille ennen herätystä 

o hieman herkkuja 

 

Huom! Mikäli otat mukaan oman riippumaton, tarvitset sen ripustamiseen 

”puunhalaaja”-remmit. Tavallisten narujen ripustaminen puiden ympärille on kielletty. 

 

Puuttuuko kotoa varusteita, joiden hankkiminen ei juuri nyt ole mahdollista? 

Lippukunnalta löytyy varusteita (rinkkoja, ruokailuvälineitä, makuupusseja ja -alustoja, 

puukkoja) joita leiriläisten on mahdollista lainata. Mikäli tarvetta varusteille esiintyy, 

olkaa yhteydessä leirinjohtajaan hyvissä ajoin ennen leiriä. 


