
II KESÄLEIRIKIRJE 

 

 

 

 

Ole valmis, sillä Peter saattaa saapua minä yönä tahansa. 

 

LÄHTÖ Tapaamme 22.7 Tammisalon kirkolla (Väylänrinne 1), josta kävelemme satamaan. 

 Lähtö on porrastettu, sillä kaikki eivät mahdu veneeseen kerralla ja pyrimme 

 välttämään jonotusta. Muistathan ottaa lupalapun lähtöön! 

 Seikkailijat ja tarpojat: klo 11:00 

 Sudenpennut: klo 11:30 

 

PALUU Palaamme Tammisalon kirkolle, josta poistuminen omin avuin. 

 Sudenpennut: 25.7 n. 15:00 

 Seikkailijat ja tarpojat: 30.7 n. 16:00 

 

Huomaathan, että tänä vuonna ei logistisista syistä järjestetä vierailupäivää. 

 

Kaisa ”Tonttu” Mikkelä Petja Heiskanen Kaari Freese 

050 4680596 040 7734851 040 7369585 

kaisa.mikkela@hespartto.fi petja.heiskanen@toolonsiniset.net kaari.freese@hespartto.fi 

 

 

LUPALAPPU 

Palauta lupalappu lähtöön. Se on pakollinen ja ilman sitä ei pääse leirille. 

 

 

 

Annan lapselleni __________________________________ luvan osallistua Hesparton ja Töölön 

Sinisten kesäleirille 22.-30.7.2015 (sudenpennut 22.-25.7.2015) 

 

Huoltajan nimi ja nimenselvennös: ______________________________________________ 

 



PAKKAAMINEN JA NIMIKOINTI 

- Lapsi, myös sudenpentu, pakkaa itse rinkkansa. Vanhempi valvoo vieressä, että kaikki 

tarvittava tulee mukaan, auttaa tarvitessa ja esim. nimikoi tavarat.  

- Tavarat pakataan rinkan sisällä muovipusseihin. Näin tavarat on helpompi löytää, ne eivät 

katoa niin helposti ja eivätkä myöskään kastu sateen sattuessa. 

- Nimikoikaa kaikki tavarat hammasharjasta ruokailuvälineisiin ja alusvaatteista 

partiopaitoihin. 

- Lapsen tulee jaksaa itse kantaa rinkkaansa noin kilometrin matka venesatamaan. 

- Älä ota mukaan irtonyssyköitä, vaan pakkaa kaikki rinkkaan. 

- Saaressa tuulee paljon eikä koko ajan ole välttämättä helle! 

 

 VARUSTELISTA

□ lupalappu  

□ SP:n voimassa oleva jäsenkortti 

□ rinkka tai reppu, jonne kaikki mahtuu 

□ partiohuivi ja -paita 

□ makuupussi ja -alusta 

□ hyvät kengät ulkona liikkumiseen 

(retkeilyjalkineet tai lenkkarit) 

□ kesäkengät, jotka saa helposti jalkaan 

(crocsit, sandaalit tai varvastossut) 

□ kumisaappaat 

□ kunnon sadetakki ja sadehousut 

□ tuulenpitävä takki ja housut 

□ villasukat, pipo ja hanskat 

□ sopivasti paitoja, pitkiä housuja, 

shortseja (huomioithan, ettei koko 

leirin ole helle!) 

□ vaihtoalusvaatteita ja -sukkia 

□ yöpuku 

□ huivi tai hattu suojaamaan auringolta 

□ pyyhe ja uima-asu 

□ ponnari ja harja (pitkähiuksisille) 

 

□ henkilökohtainen hygienia 

(hammasharja, hammastahna, 

peseytymisvälineet, omat lääkkeet) 

□ hyttys- ja punkkimyrkky 

□ huuli- ja aurinkorasva 

□ ruokailuvälineet kangaspussissa 

(muoviset/metalliset: 2 syvää lautasta 

+ muki + haarukka, lusikka ja veitsi) 

□ juomapullo 

□ muistiinpanovälineet 

□ OEK-laulukirja (mikäli omistat) 

□ taskulamppu ja varaparistot 

□ puukko 

□ kompassi (ei koske sudenpentuja) 

□ tulitikut (ei koske sudenpentuja) 

□ rannekello (halpa) 

□ jätesäkki (ei koske sudenpentuja) 

□ puhdas ja ehjä sukkapari leirimerkin 

tekoa varten 

□ eläinasu, käytä luovuutta  

□ pussi likapyykille 

HALUTESSASI VOIT OTTAA MUKAAN: 

□ vesipyssy 

□ pelikortit 

□ pehmolelu 

□ riippumatto 

□ halpa kamera (esim. kertakäyttö) 

JÄTÄTHÄN KOTIIN: 

 kännykän ja muun elektroniikan 

(johtajilta löytyy puhelimet, 

leiriläisten puhelimet häiritsevät leirin 

kulkua ja menevät helposti rikki) 

 käärepaperilliset karkit 


