KESÄLEIRI 2013
Karkkilan Partiosiskot ja Partioveikot järjestävät kesällä 2013 kesäleirin Scout Farmilla. Leirin
teemana on tänä vuonna tärkeät peruspartiotaidot. Tule ja koe tämän vuoden ikimuistoisin leiri
meidän kanssamme!

Leirin ajankohta on 25.-28.7.2013. Leirin ensimmäiset päivät to-la ovat kaikille yhteiset,
mutta lauantaina seikkailijat ja sitä vanhemmat lähtevät melomaan Vähävesi farmille. Ikäraja
melontaan on 11vuotta rankan kävelyosuuden vuoksi (n. 20 km). Leirin hinta on sudenpennuilta
15 euroa ja melomaan lähtijöiltä 30 euroa. Maksu maksetaan KPS:n tilille:

800021-

14852626, viestiksi ”Kesäleiri 2013, osallistujan oma nimi ja ryhmän nimi. ”
Leiri alkaa torstaina yhteisellä lähdöllä torilta klo 16.00 kimppakyydein. Leiri päättyy lauantaina
klo 13.00 sudenpennuilla, ja muut lähtevät silloin kävelemään kohti melontakeskusta. Rinkat olisi
tarkoitus kuljettaa autolla paikalle. Sunnuntaina on siis ohjelmassa päivämelonta, ja leiri päättyy
Vähävesi farmille n. klo 16, josta kimppakyydein kotiin.

Ajo-ohje Scout Farmille:
Karkkilasta tietä nro 2 Poriin päin n. 20 km. Käännös oikealle Loukun vanhan Teboilin kohdalta, kyltissä
lukee Loukku ja Liesjärvi. Tien nro on 2528. Sitä ajetaan n. 4 km ja tulee liikennemerkki joka varoittaa
leirikeskuksesta. Tien oikealla puolella on pieni parkkipaikka. Leirikeskus on keltainen rakennus tien
vasemmalla puolella.
Ajo-ohje Vähävedelle:

Karkkilan keskustasta Turuntietä Vattolan halki Antiaisten suuntaan 8 kilometriä, kunnes tielaitos
ilmoittaa yleisen tien päättyvän ja oikealla osoittaa opaste Retkimelontakeskus.
Käänny opasteen suuntaan, aja noin 2 kilometriä ja olet perillä

Leirinjohto ja yhteystiedot:

Nina Heinonen
nina.heinonen@saunalahti.fi
050 5538296
Susanna Kataja, Lippukunnanjohtaja KPS
040 5682 348
Lari-Pekka Karisalmi, lippukunnanjohtaja KPV
0400 817 826

Toivomme että ette epäröi ottaa yhteyttä jos mieleenne tulee kysymyksiä ennen leiriä tai sen
aikana.
Leiri pidetään siis Scout Farmilla, joka on lippukuntiemme käytössä. Leirialueemme sijaitsee
rauhallisella paikalla Liesjärvellä. Leirialueella on päärakennus, jossa on sähköt, vesi tulee kaivosta.
Päärakennuksen lisäksi alueella on sauna, kota ,ruokailukatos, ulkovessa, laavu ja muutama muu
rakennelma. Koko leirin ajan nukumme ulkona viiden hengen Niger-teltoissa, ja ohjelma tapahtuu
muutenkin ruokailua myöten ulkona. Ohjelmassa on kaikkea peruspartiotaitojen opettelua ja
tekemällä oppimista ja tietysti hauskanpitoa.
Leirin aikana voi sattua ja tapahtua kaikenlaista, niin kivoja kuin ikäviäkin asioita. Teemme tietysti
kaiken mahdollisen ehkäistäksemme ikävien asioiden sattumisen, mutta jos jotain sattuu, olemme
senkin ottaneet huomioon. Meillä on ensiapuvälineet ja ea-taitoiset johtajat. Tiedossamme on
myös tarvittavat numerot päivystäviin terveyskeskuksiin, hätäkeskukseen ja nämä kaikki
toimintaohjeet ovat näkyvillä leirirakennuksen seinällä.
Jokaisella jäsenmaksun 2013 maksaneella on voimassa vakuutus, joka on voimassa kaikissa
partiotapahtumissa, mutta on kuitenkin toissijainen henkilön omiin vakuutuksiin nähden. Jokaisen
leirille ilmoittautuneen tiedot kootaan ilmoituslomakkeista johtajalle, joita voidaan sitten käyttää
tarvittaessa, mutta tiedot ovat paikassa, jossa muut ei niitä näe.

VARUSTELISTA:
Yöpyminen:
• makuupussi ja –alusta
• yöasu
Kantolaite:
• reppu tai rinkka tai muu kassi
Vaatetus:
• maastoon soveltuva vaatekerta
• varavaatteita
• alusvaatteita ja sukkia
• sadetakki ja –housut
• kumisaappaat

• lenkkarit
• käsineet ja päähine
• lämmintä vaatetta
Ruokailuvälineet:
• lautanen (mielellään syvä),muki, lusikka, haarukka ja veitsi
• pakattu kankaiseen pussiin nimikoituna
• astiapyyhe jos haluat
• EI KERTAKÄYTTÖISIÄ
Hygienia:
• pyyhe, pesuaineet
• hammasharja ja –tahna
• nenäliinoja
• omat lääkkeet tarvittaessa
• aurinkorasva
Muuta:
• taskulamppu
• tulitikut
• puukko tai linkkari
• istuinalusta
• partiohuivi, partiopaita jos omistat
• jäsenkortti
• karkkia (ei liikaa!)
Kielletyt:
• sähkö- ja paristolaitteet (kaikki mikä menee rikki kastuessaan ym.)
Huom:
• muista nimikoida kaikki tavarasi ja vaatteesi, näin vältytään tavaroiden omistajanvaihdosta
ja voidaan palauttaa omistajalle jos jotain jää.
•

Jos otat kännykän, pidä huoli ettei se häiritse ohjelmaa. Kännykälle EI järjestetä
latausmahdollisuutta leirin aikana.

*) Ikäkausi tarkoittaa uutta partion yhtenäistä ohjelmaa, joka jakaa partiolaiset sudenpentuihin 710v., seikkailijoihin 10-12v., tarpojiin 13-15v., samoajiin 15-17v. ja vaeltajiin 18-22v.
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