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SUDENPENNUT

Kaipaisiko kesäsi menoa ja melskettä partiokavereidesi kanssa? Messukylän
Metsäpojat ja Oriveden Eräsudet järjestävät Tiipii-kesäleirin 31.7.-1.8., jonne pääset
kavereiden kanssa viettämään mahtavaa intiaaniteemaista partioelämystä! Leiri on
tarkoitettu sudenpennuille. Leirin hinta on 10€. Vanhempien partiolaisten leiri
järjestetään 28.7.-1.8. ja siitä on erillinen leirikirje.

Reissu alkaa kokoontumalla Pappilaan (Tanhuankatu 40) lauantaina 31.7. klo 10, josta
Keltolahteen (Keltolahdentie 104) siirrytään vanhempien kyydeillä. Sunnuntaina 1.8.
klo 13 alkaa Keltolahdessa leiriläisten ja vanhempien yhteinen ohjelma, johon kaikki
ovat tervetulleita! Kotiin lähdetään Keltolahdesta klo 14.

Tiipiii-leirille voit ilmoittautua osoitteesta metsapojat.fi/kesaleiri. Ilmoittautumiseen
tarvitset Kuksa-tunnukset. Mikäli tunnusten tai ilmoittautumisen kanssa ilmenee
ongelmia, voi yhteyttä ottaa leirinjohtoon. Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu on
hoidettava viimeistään 20.7.! Leirillä voi olla myös vain osan aikaa. Sovi tästä leirin
johdon kanssa mielellään jo ennen ilmoittautumista.

Saaja: Messukylän Metsäpojat ry
Tilinumero: FI82 1154 3500 1022 11
Viesti: Leiriläisen nimi

Varotoimenpiteenä koronaviruksen varalta kiinnitämme leirillä erityistä huomiota
hygieniaan, erityisesti käsihygieniaan. Leirille ei saa tulla kipeänä tai oireilevana.
Sairauden vuoksi peruneen leiriläisen leirimaksu palautetaan kokonaisuudessaan.

Tervetuloa mukaan kesän parhaaseen partiospektaakkeliin, jossa pääsee nauttimaan
mahtavasta ohjelmasta ja hyvästä menosta! Tavataan leirillä!

Terveisin,

Roni Rinne (roni.rinne@metsapojat.fi, p. 040 484 9443)
ja muut leirin johtajat
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VARUSTELISTA

Päällysvaatteet

• tuulenpitävät takki ja housut
• sadevaatteet
• hyvät ulkoilukengät
• kumisaappaat
• pipo ja lippis/huivi
• hanskat

Partiovarusteet

• partiopaita
• partiohuivi

Muut vaatteet

• T-paitoja ja pitkähihaisia
• vaihtohousuja, shortsit
• villapaita tai fleece
• välihousut
• vaihtoalusvaatteet
• sukkia
• villasukat

Ruokailuvälineet

• Kankainen ruokailuvälinepussi
• Astiapyyhe
• Syvä lautanen
• Muki
• Haarukka, veitsi, lusikka

Majoitukseen

• lämmin makuupussi
• makuualusta
• (lämmin) yöpuku

Hygieniatarvikkeet

• pyyhe ja uimahousut
• peseytymisvälineet (biohajoavat!)
• hammasharja -ja tahna
• mahdolliset lääkkeet (ilmoitathan
lääkkeistä ilmoittaumisen
yhdeydessä kuksaan tai lähestyt
leirinjohtajia)

Muut tarvikkeet

• puukko (säilytetään rinkassa,
käytetään vain ohjatusti)
• taskulamppu tai otsa- (hyvät
paristot)
• istuinalusta
• juomapullo täynnä vettä
• pientä naposteltavaa
• hyttysmyrkky
• pari muovikassia
• leirillä on pieni kioski. Voit ottaa vähän
rahaa kioskia varten
• hyvää asennetta ja partiomieltä!

Tavarat voi pakata rinkkaan tai muuhun
kassiin, jota helppo kantaa reilu
kilometri. Leirin aikana varusteita ei
tarvitse kantaa edes takaisin.


