Liekki -kesäleiri Riihilammella 9.6.-12.6.2016
Keväällä on sytytetty kipinöitä. Nyt on isomman tulen
sytyttämisen aika. Lähde mukaan katsomaan Liekin roihua!
Leiri alkaa isommilla (vuosina 05-06 syntyneillä) to 09.06. klo
18.00 Riihilammen parkkipaikalta (ajo-ohje kirjeen lopussa).
Pienemmät saapuvat leirille pe 10.06. klo 18.00. Leiri päättyy
kaikilla yhteisesti su 12.06. klo 14.00, jolloin vanhemmat ovat
tervetulleita Riihilammen leirialueelle auttamaan leiriläisiä
telttojen purkamisessa ja yhteisten tarvikkeiden kantamisessa
parkkipaikalle.
Ilmoittautuminen leirille tapahtuu Kuksassa su 22.05. mennessä. Linkki ilmoittautumiseen
löytyy osoitteesta www.teiskapartio.fi/liekki
Varusteluettelo:
□ Makuupussi (Huomioithan, että kesäkuussa yöt voivat olla vielä kylmiä!)
□ Makuualusta
□ Yövaatteet
□ Vaihtovaatteet
□ Lämmintä vaatetta
□ Riittävästi sukkia ja alushousuja
□ Puhtaita paitoja
□ Päähine (huivi, puffi, lippis tms.)
□ Sadeasu
□ Vaihtokengät (saappaat, jos on kovin märkää)
□ Pyyhe ja uikkarit
□ Hygieniatarvikkeet
□ Hammasharja ja tahna
□ (saippuan ja shampoon tarjoaa lippukunta)
□ Laastaria, rakkolaastaria
□ Hyttysmyrkky
□ Voide itikan puremiin
□ Aurinkorasva
□ Kampa tai harja
□ Työhanskat
□ Puukko
□ Taskulamppu
□ Istuinalusta
□ Tulitikut vesitiiviisti pakattuna
□ Juomapullo, jossa juotavaa (väh. 0,5 l)
□ Ruokailuvälineet (muki, syvä lautanen, lusikka, haarukka ja veitsi) pakattuna
kangaspussiin
□ Päiväreppu
□ Leirimaksu nimetyssä kirjekuoressa (pienillä 5€, isommilla 7€)
□ Kirja, pelikortit tms. jos haluat
□ Partiopaita
□ Partiohuivi kaulaan

Pakkaathan kaikki tavarasi rinkkaan tai isoon kassiin niin, että jaksat itse kantaa ne
parkkipaikalta leirialueelle (vajaa 1 km). Kiinnitä myös makuualusta ja makuupussi rinkkaan
niin, että sinulla on kädet vapaana kävellessä. Vaatteiden tulee olla retkeilyyn sopivat, ne
saattavat sotkeentua tai hajota leiriolosuhteissa. Merkitse nimesi kaikkiin varusteisiin!
Et saa ottaa mukaan leirille puhelinta tai elektroniikkaa! Johtajat ovat koko leirin ajan
tavoitettavissa, jos huoltajilla tulee asiaa. Myöskään omia eväitä ei tarvitse ottaa mukaan.
Ajo-ohje Kämmenniemen suunnasta:
Kaitavedentietä pohjoiseen, vasemmalle Teiskon Kirkkotielle. Sitä n.10 km, ja sen jälkeen
vasemmalle Kiimajoentielle, sitä n. 350 m, minkä jälkeen vasemmalle Riihilammintielle. Aja
tien loppuun asti, mistä löytyy parkkipaikka-alue. Parkkipaikalta Riihilammelle kävelymatkaa
n.1 km.
Jos mitään kysyttävää ilmenee, otathan yhteyttä leirinjohtajaan tai omaan johtajaasi!
Leirinjohtaja:
Heidi Hietaniemi
040 7447 053
heidi.hietaniemi@teiskapartio.fi

