
Turun Mikaelin Siniset

Kesäleirin 2021 leirikirje
Hei leiriläinen! Hienoa että tulet mukaan. Tästä kirjeestä löydät tarkat
tiedot leirille lähtemisestä ja mukaan pakattavista tavaroista (varustelista
toisella sivulla). Huomioithan säätilanteen pakatessa. Tärkeää on myös
että leiriläinen pakkaa itse tavaransa, jolloin hän tietää mitä hänellä on
mukanaan ja missä.

Leirille lähtö:
Kokoonnumme kololla kimppakyytejä varten.
Leiripaikan osoite:
Kunstenniementie 250, 21130 Poikko

Kokoontumisajat kololla:
Seikkailijat ja tarpojat

 Keskiviikkona 28.7 klo 8.30
(Syö tukeva aamupala ennen lähtöä)

Sudenpennut
 Perjantaina 30.7 klo 12.00

(Syö lounas ennen lähtöä)
Paluu leiriltä sunnuntaina 1.8:
Leiriläisiä voi tulla hakemaan Kunstenniemen parkkipaikalta klo 14. Kololla olemme noin klo  14.30.

Leirille meno/paluu s/y TMX:llä:
Kiinnostuksesta ilmoittaneille kerrotaan purjehdusvuorosta henkilökohtaisesti. Keskiviikkona
kokoontumisaika ja -paikka on sama kaikille. Sunnuntaina purjehtijoiden paluu on S-Mariniin.

Perhepartiolaisten päiväretki:
Perhepartiolaisten retkipäivä on perjantai 30.7. Tavataan klo 11.45 Kunstenniemen parkkipaikalla. Lounas on
tarjolla leirikeskuksella klo 12, jonka jälkeen on ohjattua toimintaa. Ohjelmallinen iltanuotio on noin klo 17,
jonka jälkeen retkipäivä päättyy leirikeskuksella klo 18 tarjoiltavaan päivälliseen.

Leirin maksaminen:
Maksuohjeet ovat tulleet kullekin sähköpostitse.

Jos leirivarusteista on kysyttävää tai niiden hankkimisessa on haasteita, otathan yhteyttä!

Tiedustelut:
Erkkitapani Hintsa, 0400-163613,  lpkj@turunmikaelinsiniset.fi
Kalle Parvinen, 0400-862887,  kalparvi@utu.fi
Jani Tätilä, 050-5365346, jani.tatila@gmail.com        (perhepartio)



Varustelista:
Päiväreppu, johon pakataan

 Juomapullo, täytettynä vedellä

Muut tavarat pakataan rinkkaan:

 Seikkailijat ja sitä vanhemmat partiolaiset: Makuupussi ja makuualusta
 Sudenpennut: aluslakana, pussilakana ja tyynyliina. Leirikeskuksen sisätiloissa on makuupussin

käyttö kielletty
 Istuinalusta
 Partiohuivi (kaulassa lähtiessä) ja partiopusero/sudenpentupusero. Paraatissa käytettävät

polvihousut jätämme kotiin, jotta ne ovat ehjät ja puhtaat seuraavassakin paraatissa.
 Ulkoilutakki, pitkät housut, ulkoilukengät
 Sadetakki, sadehousut ja kumisaappaat, villasukat
 Pipo ja käsineet
 Villapaita/fleece ja muutenkin riittävästi lämmintä vaatetta, pitkät alushousut
 Shortsit ja kevyt päähine, esim. lippalakki
 Riittävästi vaihtovaatetta: alushousuja, sukkia, lyhythihaisia paitoja
 Ruokailuvälineet (pakattuna kangaspussiin): syvä muovinen lautanen, lusikka, veitsi, haarukka,

muovinen muki, astiapyyhe. (Ei kertakäyttöastioita eikä posliinia)
 Peseytymisvälineet: iso pyyhe, hammasharja, -tahna, saippua/shampoo, kampa
 Aurinkorasva, hyttyskarkoite
 Henkilökohtaiset lääkkeet
 Uimahousut
 Puukko, taskulamppu
 Muistiinpanovälineet (lyijykynä ja vihko)
 Kompassi (jos on)
 Rannekello (jos on)
 Tyhjä, puhdas metallinen säilyketölkki askartelua varten

Mukaan ei pakata seuraavia tavaroita:

 Ei karkkeja/sipsejä tai limsaa ym. Leirillä syödään kunnon ruokaa.
 Muistathan että partiovakuutus ei korvaa kännyköille sattuneita vahinkoja. Puhelimen mukaan otto

ei ole ohjelman kannalta tarpeellista, mutta jos otat kännykän mukaan, teet sen omalla vastuulla.

Perhepartiolaisten varusteet

 Päälle partiohuivi ja säänmukainen vaatetus, mukaan vaihtovaatetta
 Juomapullo
 Istuinalusta
 Aurinkorasva, hyttyskarkoite
 Henkilökohtaiset lääkkeet
 Uima-asu ja pyyhe
 Ruokailuvälineet (pakattuna kangaspussiin): syvä muovinen lautanen, lusikka, veitsi, haarukka,

muovinen muki, astiapyyhe. (Ei kertakäyttöastioita eikä posliinia)


