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9.6. – 15.6.2017 

Hienoa, että olet ilmoittautunut mukaan leirille!  

Tervetuloa seikkailulle 100-vuotiaan itsenäisen Suomen historian eri vuosikymmenille, yhdessä 

uusien ja vanhojen partiokavereiden kanssa! 

Tästä kirjeestä löydät aikataulut, yhteystiedot, hieman lisätietoa ja varustelistan. Jos sinulle tai 

kotijoukoillesi tulee jotain kysyttävää, olkaa yhteydessä omaan ryhmän johtajaan, lippukunnan 

leirivastaavaan tai suoraan leirinjohtajaan.  

Leiripaikka Onnelannummen Leirialue sijaitsee luonnonhelmassa Teijossa Hamarajärven 

pohjoisrannalla lähellä Kirjakkalan ruukkikylää. Ohjelmassa tulee olemaan partiomaisesti 

monipuolisia aktiviteetteja satavuotiaan Suomen teemalla. Seikkailijoille ja tarpojille on 

leiriohjelmassa haikki, eli leirinaikainen kevyt vaellus. Sudenpentujen ohjelma on kokonaisuudessaan 

leirialueella. 

Ennakkotunnelmia ja leirinaikaista viestintää löytyy myös facebookissa: www.facebook.com/Altileiri 
Muista myös: www.tammipartio.fi/alttileiri 
Leiri alkaa perjantaina sudenpentujen ja tarpojien osalta bussikuljetuksen jälkeen kevyellä lounaalla. 
Sudenpentujen kotiinlähtö ja seikkailijoiden saapuminen tapahtuu samoilla linja-autoilla lounaan ja 
päivällisen välissä. Seikkailijoiden kannattaakin siis syödä kotona kunnon lounas ennen leirille 
lähtemistä. Koko leiri päättyy torstaina ja kotia kohden lähdetään puoliltapäivin. 
Lippukuntakohtaisen aikataulun lähtö ja saapumispaikkoineen löydät ohesta. 

Sauvon Hakkiset Paikka Aika 

Sudenpentujen ja tarpojien lähtö 
leirille perjantaina 9.6 

Sauvon tori 12.05 

Seikkailijoiden lähtö leirille 
sunnuntaina 11.6 

Sauvon tori 12.35 

Sudenpennut saapuminen kotiin 
sunnuntaina 11.6 

Sauvon tori 15.20 

Seikkailijoiden ja tarpojien 
saapuminen kotiin torstaina 15.6 

Sauvon tori 13.00 

Nähdään leirillä! 
Leirinjohtaja                                                                Lippukunnan leirivastaava 
Lauri Lehmus     Sauvon Hakkiset 
Piikkiön Tammipartio    Jenni Rissanen 
Puh: 050 4313 742    040 7489 478 
lauri_lehmus@hotmail.com   je.rissanen@gmail.com 

http://www.facebook.com/Altileiri


Varusteluettelo 

On tärkeää, että jokainen pakkaa itse omat tavaransa, jotta ne myös löytyvät leirillä rinkasta. Tavarat 

kannattaa nimikoida, sillä teltassa ne menevät helposti sekaisin vieruskaverin tavaroiden kanssa. 

Tavarat on myös syytä pakata vesitiiviisti, jotta mahdollinen sade tai kaatunut juomapullo ei pääse 

niitä kastelemaan.  

Leirillä nukutaan lippukuntien teltoissa, joten omia telttoja ei tarvita.  Linja-autojen jättöpaikka 

sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä alaleireistä, joten tavarat on syytä pakata niin, että ne 

jaksaa itse kantaa kyseisen matkan.  

Partioleirillä ollaan ulkona luonnossa, joten varustautuminen sen mukaisesti. Ohjelmat ovat 

toiminnallisia, joten vaatteet tulevat likaistumaan. Sääennustetta kannattaa seurata ja painottaa 

varusteita sen mukaisesti. 

Ainakin seuraavat tavarat on hyvä pakata mukaan: 

 Partiohuivi 

 Makuualusta 

 Makuupussi 

 Istuinalusta 

 Ruokailuvälineet (=muovinen syvä lautanen, muovimuki ja aterimet kangaspussiin 

pakattuna) 

 Juomapullo 

 Partiopaita 

 Pyyhe  

 Uima-asu 

 Yöasu 

 Villasukat 

 Henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet (esimerkiksi hammasharja ja hammastahna) ja 

lääkkeet (esimerkiksi särkylääkettä, rakkolaastareita) 

 Puhtaat sukat ja alusvaatteet jokaiselle leiripäivälle 

 T-paitoja 

 Shortsit 

 Aluskerrasto 

 Pitkät housut 

 Pitkähihainen paita 

 Villapaita tai fleece 

 Sateenpitävä takki ja housut 

 Kumisaappaat 

 Sandaalit tai vastaavat kevyet jalkineet 

 Pipo ja hanskat 

 Lippalakki tai muu päähine 

 Aurinkolasit 

 Aurinkorasva 

 Hyttyskarkoite 

 Työhanskat 

 Otsa- tai taskulamppu 

 Puukko 



 Kompassi (vain seikkailijat ja tarpojat, jos löytyy) 

 Muistiinpanovälineet 

 Sudenpennut: askartelutarkoituksiin puolen litran tai litran muovipullo (ohut muovi on 

tarkoitukseen parempaa kuin kova) ja tyhjä viili- tai jogurttipurkki 

 Seikkailijat: askartelutarkoituksiin puolen litran tai litran muovipullo (ohut muovi on 

tarkoitukseen parempaa kuin kova) ja suurennuslasi (jos omistat) 

 Tarpojat: askartelutarkoituksiin puolen litran tai litran muovipullo (ohut muovi on 

tarkoitukseen parempaa kuin kova), ilmastointiteippiä tai vastaavaa, vesipyssy (jos 

omistat), suurennuslasi (jos omistat) 

Seikkailijat ja tarpojat osallistuvat leirin aikana haikille, jota varten reppuun/rinkkaan tulee saada 

mielellään vedenpitävästi pakattuna: 

 Makuupussi ja alusta 

 Ruokailuvälineet 

 Otsalamppu 

 Puukko 

 Kuiva vaatekerta 

 Säänmukainen vaatetus 

 Vesipullo 

Haikkia ajatellen kannatta ottaa myös hyvät kävelykengät, esim. vaelluskengät. Lisäksi toinen 

kassi tai esim. jätesäkki, johon voi jättää haikin ajaksi leiriin (telttaan) jäävät tavarat. 

 

Leirillä vietetään aikaa toisten partiolaisten kanssa, ei virtuaalimaailmassa. Oman puhelimen käyttö 

ei ole sallittua leiripäivän aikana, joten on suositeltavaa jättää puhelin kotiin. Mikäli puhelin on 

mukana, se on leiriläisen omalla vastuulla. Rikkoutunutta tai kadonnutta puhelinta ei korvata. 

Leiriläisten ei myöskään ole mahdollista ladata omien puhelimiensa akkuja leirin aikana. Huoltajat 

ovat tarpeen vaatiessa yhteydessä suoraan lpk:n vastaavaan / leirin johtoon ja esim. koti-

ikävätapauksissa viestintä on turvallisuussyistä hoidettava lpk:n leirivastaavan / leirin johdon kautta, 

ei niin, että lapsi soittaa vanhemmat hakemaan johtajien tietämättä. 

 


