Toinen leirikirje
Tervetuloa mukaan ilmoittautumallesi Järeän yhteiselle kesäleirille.
Tämä leirikirje sisältää tärkeää tietoa leiristä, joten luethan sen
huolella.
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Leiriajat ja leiripaikka
Leirin päivämäärä on 30.6.-3.7.
Leiri järjestetään partiokämppä Usmituvalla. Osoite on
Usminrinteentie 111, 05800 Hyvinkää

Leirimaksu
Jokainen lippukunta laskuttaa osallistujansa eri tavoin. Alla on
laskutustilanteet.
Viherlaakson Peurat
Lippukunta lähettää laskun sähköpostitse.
Pitkäjärven Vaeltajat
Lippukunta lähettää laskun sähköpostitse.
Kara-Karhut
Lippukunta on lähettänyt laskun sähköpostitse.
Kilon Kipinät
Lippukunta lähettää laskun sähköpostitse.
Oravanmarjat
Osallistuminen on maksetuu Holviin
(https://holvi.com/shop/oravanmarjat/).

Kuljetukset
Kuljemme leirialueelle tilausbusseilla. Bussit Usmituvalle lähtevät
Leppävaaran urheilupuiston parkkipaikalta (os. Veräjäpellonkatu
17) 30.6. klo 9:00. Leiriltä paluu tapahtuu samaan paikkaan 3.7. noin
klo 14. Ajomatka kestää vajaan tunnin.
Saavu ajoissa paikalle, sillä bussit eivät odota myöhästelijöitä. Jos
kuitenkin myöhästyt, soita 045 2047049 (Lilja Vesterinen).
Bussikyyti sisältyy osallistumiseen. Ilmoitathan siis leirinjohtajalle,
jos et ole käyttämässä ilmoittautumiseen kuuluvaa bussikyytiä (jos
ilmoitit ilmoittautumislomakkeessa omasta kyydistä tai
poikkeavista leiripäivistä, sinun ei kuitenkaan tarvitse uudestaan
laittaa viestiä). Näin osaamme varmistaa, että jokainen
bussikyydin tarvitseva on noussut bussiin sen lähtöaikana.

Mitä leirin aikana tapahtuu?

Nukumme leirin aikana teltoissa ja päivät kuluvat erilaisia ohjelmia
suorittaessa.
Leirillä saattaa olla mahdollisuus päästä uimaan, joten pyydämme
huoltajaa ilmoittamaan mikäli lapsenne ei osaa uida.

Varustelista
Alla on listattu leirille tarvittavat varusteet. On tärkeää, että
jokainen pakkaa tavaransa itse, jotta jokainen tietää mukana
olevat tavaransa. Kaikki mukaan otettavat tavarat täytyy myös
nimikoida (oma etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain sekä
lippukunta). Pakkaa tavarasi vesitiiviisti rinkkaan ja niin, että jaksat
kantaa sitä itse.
Ota mukaan:
- Partiohuivi
- Partiopaita (jos omistat)
- Kunnollinen makuupussi tai kaksi ohuempaa (öisin voi olla
yllättävän viileää)
- Makuualusta
- Rinkka, johon pakkaat kaikki tavarasi
- Pikkureppu ohjelmia varten
- Puukko
- Kompassi
- Taskulamppu ja varaparistot
- Rannekello
- Muistiinpanovälineet
- Istuinalusta
- Juomapullo väh. 0,5L
- Henk. koht. hygieniavälineet
- hammasharja ja -tahna
- hyttysmyrkky
- aurinkorasva
- omat lääkkeet ja niiden annosteluohjeet
- hiusharja
- deodorantti
- biohajoava shampoo ja saippua
- Tuulenpitävä takki
- Sadetakki, sadehousut ja kumisaappaat
- Kahdet pitkät housut
- Lämmin pitkähihainen paita
- Shortsit

-

T-paitoja muutama
Sukkia ja villasukat
Alusvaatteita
Yöasu
Hattu (suojaamaan auringolta)
Aurinkolasit
Pipo, lapaset ja villapaita/muu lämmin paita
Umpinaiset kengät, joilla on hyvä kävellä ja juosta maastossa
(esim. lenkkarit)
Kesäkengät (esim. sandaalit tai crocsit)
Pyyhe ja uimapuku
Kela-kortti
Ruokailuvälineet (särkymättömät): kangaspussissa syvä
lautanen, lusikka, haarukka, veitsi, muki ja astiapyyhe
Tyyny ja unilelu
Halutessaan omia herkkuja

Huom.!
Kamerat, kännykät ja vastaavat elektroniset laitteet ovat omalla
vastuulla, partiovakuutus ei korvaa kadonneita tai vioittuneita
laitteita. Ylimääräiset vempeleet kannattaa jättää kotiin.
Välttämättömissä tilanteissa lapseen saa yhteyden leirinjohdon
kautta.

Leiriosallistumisen peruminen
Leiri-ilmoittautuminen on sitova eikä peruutustapauksissa
palauteta jo maksettua osallistumismaksua. Sairastapauksissa
osallistumisen peruminen tapahtuu lääkärintodistuksen
perusteella.

Leirin yhteystiedot
Leirinjohtaja
Lilja Vesterinen
0452047049
lilja.vesterinen@karka.fi
Leirin varajohtaja (paikalla pe ja la)
Lisa Kovanen
040 0356680
lisa.m.kovanen@gmail.com

