
Hei sinä leirille lähtevä sudenpentu! 
Tervetuloa Töölön Nuotioveikkojen ja Viestityttöjen kesäleirille
Tammisaaren Fiskarsiin, Skutvikenin leirialueelle 10.-14.6.2015!

LÄHTÖ
Sudenpentujen lähtö leirille tapahtuu Meilahden kirkon kellotornin juurelta keskiviikkona 10.6. klo 9.00. Pakkaa leirivarusteet 
tästä leirikirjeestä löytyvän varustelistan mukaisesti ja muista ottaa mukaasi bussiin vanhemman allekirjoituksella varustettu 
lupalappu.

PALUU
Sudenpentujen leiri loppuu sunnuntaina 14,6. jolloin on leirin vierailupäivä. Toivomme sudenpentujen palaavan kotii 
vanhempiensa kanssa, mutta tarvittaessa järjestämme kuljetuksen niille, joiden vanhemmat eivät pääse vierailupäivänä. 
Ilmoitamme tästä kuljetuksesta ja sen aikataulusta myöhemmin.

VIERAILUPÄIVÄ
Leirin vierailupäivä on sunnuntaina 14.6. kello 11.00–16.00. Vierailupäivän ohjelma on seuraavanlainen: klo 11.30 alkaa yhteistä 
leiriohjelmaa vanhemmille ja leiriläisille, klo 13 on lounas sekä vanhemmille että leiriläisille ja klo 14.30 päivänuotio, jolla 
leiriläiset esittävät vierailijoille leirin parhaita paloja. Toivomme, että kaikki leiriryhmät ovat kokonaisuudessaan paikalla 
vierailupäivän loppuun saakka. Jos sudenpennun on lähdettävä leiriltä aikaisemmin, pyydämme ilmoittamaan siitä 
leirinjohtajalle ennen leiriä. Sudenpennut poistuvat leiriltä ensisijaisesti vanhempien kyydeillä, joten merkkaattehan lupalappuun
kuinka monta sudenpentua autoonne mahtuu, siltä varalta, että kaikkien vanhemmat eivät pääse omalla autolla paikalle. 
Mukaan on hyvä ottaa säänmukaiset ulkovarusteet, omat ruokailuvälineet ja istuinalusta.

LEIRIN OSOITE
Leiripaikkana toimii Skutvikenin leirialue, jonka osoite on Sysimiiluntie 56, 10660 Tammisaari 

ENSIAPU JA LÄÄKKEET
Leirillä on varauduttu tapaturmien varalle Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeiden mukaisesti. Leiriläiselle tulee pakata 
mukaan omat, hänelle sopivat särky- ja allergialääkkeet, jos hän on aikaisemmin tarvittaessa syönyt näitä lääkkeitä. 



VARUSTEET
Leirillä tarvittavista varusteista on luettelo liitteenä. Lisätietoja varusteista saat myös omalta johtajaltasi. 
HUOM! Kännykkä tai muut elektroniset välineet eivät ole leiriläisen varusteita. Johtajilla on kännykät mukana, joilla saadaan 
tarvittaessa yhteys leiriltä kotiin. Partiovakuutus ei korvaa rikkoutuneita elektronisia välineitä, ja niiden käyttö häiritsee 
leiritunnelmaa.

KANTTIINI
Leirillä toimii kanttiini, josta voi ostaa makeisia yms. pientä syötävää enintään kahdella eurolla (2€) päivässä.

POSTIN LÄHETTÄMINEN LEIRILLE
Leirille voi lähettää kortteja, kirjeitä ja paketteja osoitteella:

Neste oil Tammisaari Österby C/O Level15-partioleiri leiriläisen nimi
Tenholantie 2
10620 Tammisaari 

Postit noudetaan Tammisaaren Neste oil huoltoasemalta, joten älkää unohtako kirjoittaa sitä osoitteeseen.

BLOGI
Leirin tapahtumia voi seurata Viestityttöjen sivuilta www.viestitytot.net sekä Viestityttöjen ja Töölön Nuotioveikkojen Facebook-
sivuilta.

Yhteystiedot ennen leiriä ja leirin aikana
Leirinjohtaja Aarni Brax

Ennen leiriä yhteydenotot: aarni.brax@hotmail.com, 050-5533723
Yhteydenotot leirin aikana leirinjohtajalle puhelimitse: 050-553372

LUPALAPPU
Huoltajan allekirjoituksella varustettu lupalappu toimii passina leiribussiin, joten älä unohda ottaa sitä mukaan!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lapseni ___________________________________________________________________________________________ saa osallistua 
LEVEL2015 -leirille 10.-14.6.2015.

  Kuvia, joissa lapseni esiintyy  ei saa julkaista leiriblogissa eikä Facebook-sivuilla (nimiä ei julkaista kuvien yhteydessä)

  Lapsellani  ei ole lääkeaineallergioita ja hänelle saa antaa lääkettä tarvittaessa (esim. päänsärky-/allergia-/ripulilääkettä tai
kyytabletti)

Tulemme autollamme ja autoomme mahtuu oman perheen lisäksi vielä __________ muuta sudenpentua.
Jos vanhemmat ovat keskenään sopineet, kenet otatte kyytiinne, kirjoittakaa sudenpentujen nimet tähän:
_______________________________________________________________________________________________________________

Muuta huomioitavaa: ____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Huoltajan allekirjoitus ja puhelinnumero: ___________________________________________________________________________

     ___________________________________________________________________________

http://www.viestitytot.net/


VARUSTELUETTELO

Tässä vielä muutama ohje pakkausta varten:

 Merkitse kaikki varusteesi omalla nimelläsi selkeästi.
 Pakkaa kaikki varusteesi muovipusseihin, jotta ne pysyvät järjestyksessä eivätkä kastu
 Pakkaa tarpeeksi vaihtovaatteita ja -alusvaatteita, kaikilla on mukavempaa, kun ei tarvitse olla märissä tai haisevissa 

vaatteissa. 
 Ethän ota mukaasi kännykkää tai viihde-elektroniikkaa kuten mp3-soitinta tms. Ne häiritsevät helposti 

leiriohjelmaa, ja partiovakuutus ei korvaa rikkoutuneita elektroniikkavälineitä.
 Helposti särkyvät ja kosteudelle arat tavarat kannattaa myös jättää kotiin.
 Leirillä on tarjolla ekologiset pesuaineet leiriläisille, joten omia shampoita ja saippuoita et tarvitse
 Muista ottaa riittävän lämmin makuupussi mukaasi.
 Voit merkitä listan ruutuun  oletko jo pakannut tavaran. 

Muista, että kelit voivat vaihdella huomattavasti Suomen kesässä. Ethän siis unohda sadevaatteita kotiin. Auringosta on kivempi 
nauttia, kun kesävaatteet ovat kuivat

Lähtöön

 Säänmukaiset vaatteet
 Partiohuivi
 Täytetty juomapullo 
 Kengät, joilla on hyvä kävellä bussilta leiripaikalle. (ei sandaalit/flipflopit) 
 Lupalappu täytettynä

Rinkkaan pakattavat varusteet, muovipusseihin pakattuna
 Makuupussi  Hammasharja 
 Makuualusta  Hammastahna
 Sadesuoja rinkalle  Aurinkorasva
 Sadetakki (pakkaa helposti saataville)  Hyttyskarkote
 Sadehousut (pakkaa helposti saataville)
 Kumisaappaat

 Tarvittaessa omat henkilökohtaiset lääkkeet (esim. 
särkylääke/allergialääke) 

 Kevyet vaihtokengät, esim. sandaalit
 Shortsit

 Muut hygienia tarvikkeet
 Pikkureppu

 Pitkät housut
 Vaihtohousut esim. verkkarit

 Ruokailuvälineet: syvä lautanen, muki, lusikka, haarukka, 
veitsi ja astiapyyhe kangaskassissa

 Riittävästi vaihtosukkia  Taskulamppu
 Vaihtoalusvaatteet  Varaparistot  
 Vaihtopaitoja  Laastaria
 Pitkähihainen paita  Kynä ja pieni lehtiö vedenpitävästi pakattuina
 Lämmin villapaita/fleecepaita  Tyhjiä muovipusseja 3 kpl 
 Villasukat  Puukko
 Yöpaita, joka toimii myös tarvittaessa varapaitana  Tulitikut
 Partiopaita/sudenpennun paita  Kompassi
 Sormikkaat, pipo  Neula, hakaneula x3 ja lankaa 
 Työhanskat rakentelua varten  Rahaa kanttiiniin (enintään 2 euroa/päivä)
 Päähine, kesähattu  Herkkuja/ omia pieniä eväitä 
 Pyyhe
 Uimapuku


