HEIPPA NUMMENPOIKA!
Nummenpoikien
merirosvoteemainen
kesäleiri FARTYYKI lähestyy. Leiri alkaa
ikäkautesi mukaan joko 30.7. ja päättyy
ikäkaudesta riippuen torstaina 2.7. tai
lauantaina 4.8. Tässä leirikirjeessä on
tärkeää infoa leiristä, aikatauluista ja
tarvittavista varusteista. Uusien ja
vanhojen
partiokavereiden
kanssa
leireilyä odotellessa lue kirje huolellisesti,
jotta tiedät, miten toimia leirillä!

LEIRIPAIKKA
Leiripaikkana on Vaakaniemen leirialue, joka
sijaitsee Kurussa Ylöjärvellä. Leiripaikan
osoite on Säynäväntie 130, 34320 PARKKUU.

LEIRIAIKATAULU
Samoajat lähtevät leirille jo sunnuntaina 29.7. kello 11 Aseman koulun parkkipaikalta.
Kaikki muut ikäkaudet lähtevät leirille Aseman koulun parkkipaikalta bussikyydillä maanantaina
30.7. kello 8. Paikalla on oltava viimeistään kello 7.30.
Sudenpennut ja seikkailijat palaavat takaisin Aseman koulun parkkipaikalle torstaina 2.8. noin
kello 15.30.
Tarpojat ja samoajat palaavat takaisin Aseman koulun parkkipaikalle lauantaina 4.8. noin kello
15.30.

VIERAILUPÄIVÄ
Leirillä ei jä rjestetä erityistä vierailupä ivä ä . Perheenjä senet ja ystä vä t ovat kuitenkin tervetulleita
vierailemaan leirillä erikseen sovittuna ajankohtana. Jos haluat tulla tutustumaan toimintaan tai
muuten vaan fiilistelemä än kesä leiritunnelmia, ota yhteyttä leirinjohtajaan.

LEIRIELÄMÄÄ KOSKEVAA OHJEISTUSTA
Leirin turvallisuus ja päihteet
Jotta voimme leireillä turvallisesti, tulee leiriläisten noudattaa leirin johtajien antamia ohjeita.
Mikäli sormeen tulee haava, tai mahaan sattuu, tai on hieman surullinen olo ja koti‐ikävä alkaa
vaivata, asiasta saa ja pitääkin kertoa kelle tahansa johtajalle, jotta apua voidaan järjestää! Leirillä
on koko leiriajan myös päivystävä ensiapuvastaava.
Päihteiden käyttö ei ole partioleirillä sallittua. Tupakointi on sallittu vain tupakointipaikalla yli 18vuotiaille leiriläisille.
Uiminen ja saunominen
Uimaan mennessä tulee aina kysyä lupa johtajalta! Uimaan ei koskaan saa mennä yksin. Uimaan
pääsee kuitenkin varmasti vaikka joka päivä ja kaikilla leiriläisillä on saunavuoro leirin aikana.
Leirikioski
Leirillä on kioski, josta voi ostaa herkkuja. Mukaan voi siis ottaa pienen määrän käteistä.
Puhelimet ja muut elektroniset laitteet
Puhelimet ja muut elektroniset laitteet eivät kuulu partioleirille muun muassa koti-ikävän
ehkäisemiseksi, eli ne jätetään kotiin. Youtubea ja Snapchatia ehtii käyttää aivan riittävästi leirin
jälkeenkin. Partiovakuutus ei myöskään korvaa leirillä elektroniikalle sattuneita hukkumisia,
särkymisiä jne. Johtajilla on puhelimet, joten yhteys kodin ja partiolaisen välillä toimii tarvittaessa.
Jäikö jokin kaihertamaan mieltä?
Lisätietoja leiristä ja vastauksia kysymyksiin saat leirinjohtajalta Oskari Tolvaselta, p. 050 514 9988
tai sähköpostilla oskari.tolvanen@nummenpojat.com. Aina voit olla yhteydessä myös omaan
ryhmänjohtajaasi.
LEIRILLÄ NÄHDÄÄN!
Leiritoimikunta

VARUSTEET
Kun leirille lä htee 100 partiolaista, on mukana varmasti myö s muutamia samanlaisia
makuupusseja, rinkkoja, pyyhkeitä ja sukkia. NIMIKOI SIIS KAIKKI LEIRILLE MUKAASI
LÄHTEVÄT TAVARAT KYNISTÄ SADETAKKIIN JA LAUTASESTA PUUKKOON!
Leirivarusteet pakataan rinkkaan tai muuhun helposti kannettavaan kassiin vedenpitävästi.
Vanhemmat eivät pakkaa lapsensa rinkkaa, jotta leiriläinen löytää itse tavaransa leirin
aikana ja tietää, mitä kaikkea on mukana.
Kesä leirillä majoitutaan teltoissa. Yö t voivat olla viileitä ja kosteita, joten kaikkein ohuin kesä pussi
ei vä lttä mä ttä ole mukavin vaihtoehto kunnon yö unien turvaamiseen.
Vaatteet
o Sadeasu ja saappaat
o Vaelluskengä t tai lenkkarit
o Sandaalit tai crocsit
o Pitkä t housut
o Shortsit
o Fleece tai villapaita
o Partiopaita
o T-paitoja
o Vaihtohousut ja paita (esim. collegeasu)
o Pipo ja hanskat viileisiin iltoihin
o Lä mmin kerrasto
o Alusvaatteita ja sukkia
o Uimapuku
o Lippis tai muu lakki aurinkoisiin pä iviin
o Työhanskat
o Partiohuivi
o Partiopaita
Muut varusteet
o Makuupussi ja makuualusta (halutessa
myö s unilelu, pieni tyyny)
o Hammasharja ja –tahna
o Pefletti ja pyyhe
o Ruokailuvä lineet kangaspussissa (syvä
lautanen, muki, lusikka, haarukka, veitsi,
astiapyyhe)
o Pieni päiväreppu
o Puukko
o Otsa‐ tai taskulamppu
o Istuinalusta
o Juomapullo (vä hintä ä n 0,5 l)
o Tulitikut (vedenpitä vä ssä pussissa)
o Aurinkovoide, huulirasva
o Hyttyskarkote, voide puremien
lievittä miseen
o Nenä liinoja, pieni ensiapupakkaus
o Rinkan sadesuoja (jätesäkki toimii myös)

o Henkilö kohtaiset lä ä kkeet ja
hygieniavä lineet
o Pieni vihko ja kynä
o Kirja, pelikortit tms.

