Kalevan Suuntatyttöjen ja Kalevan Karhujen kesäleiri sudenpennuille ja seikkailijoille

Roihun liekki 2016
Kangasalan Saarijärvellä 9.12.6.2016
Kalevan Suuntatyttöjen ja Kalevan Karhujen kesäleiri pidetään Kalevan Karhujen leirialueella Kangasalan
Saarijärvellä. Leiri on suunnattu sudenpennuille ja seikkailijoille. Leirillä nukutaan teltoissa.
Leirille lähdetään torstaina 9.6. kello 17 Kalevan kirkolta. Matkaan lähdetään vanhempien kyydeillä.
Määränpää on Saarijärven parkkipaikka (ajoohje alla). Muista syödä hyvin ennen lähtöä, iltapala on
vasta kello 20 aikoihin.
Vierailupäivä on sunnuntaina 12.6. Vierailijat ovat tervetulleita leiriin kello 13 alkaen. Vierailupäivän ohjelmassa on leiripaikkaan
tutustumista ja pullakahvit. Leiri päättyy vierailupäivän päätteeksi yhteisen lipunlaskun jälkeen kello 14.15. Paluu tapahtuu
vanhempien kyydeillä.
Leirille ilmoittaudutaan 29.5. mennessä Kuksan kautta huoltajan PartioID:tä käyttämällä osoitteessa
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=10852
. Jos Kuksan käytössä on ongelmia, apua saa oman lippukunnan
jäsenrekisterinhoitajalta.
Leirimaksu on 20 euroa. Maksu sisältää leirin materiaalit ja ruoat. Leirimaksu laskutetaan sähköpostitse ilmoittautumisen
jälkeen. Huomaathan, että ilmoittautuminen on ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen sitova, leirimaksusta vapautuu vain
lääkärintodistusta vastaan.
Varusteet:
● rinkka, jossa kaikki tavarat on helppo kantaa noin kilometrin matkan leirille ja pois (ei käsissä kannettavaa)
● makuupussi, makuualusta, yöasu ja muut yöpymisvälineet
● sadetakki, sadehousut ja kumisaappaat
● partiohuivi kaulaan, partiopaita mukaan
● säänmukainen ulkoiluvaatetus
● lämmintä vaatetta (pipo, hanskat, villasukat, villapaita, pitkähihainen aluskerrasto)
● hellevaatetta
● lenkkarit ja lisäksi halutessa myös "crocsit"/sandaalit
● uimaasu, pyyhe ja hiusharja/kampa. Ympäristöystävällinen saippua, shampoo ja hoitoaine tulee leirin puolesta
● hammasharja ja tahna, hammasmuki
● ruokailuvälineet (syvälautanen, muki, lusikka, haarukka, veitsi) ripustettavassa kangaspussissa
● juomapullo(t), tilavuus yhteensä vähintään yksi litra, vedellä täytettynä
● puukko, tulitikut, pieni ensiapupakkaus omaan käyttöön, tasku/otsalamppu (teltassa on pimeää)
● istuinalusta, lyijykynä, rannekello
● päähine (koko ajan päässä!)
● nenäliinoja, henkilökohtaiset lääkkeet ja hygieniatarpeet
● hyttysmyrkky, allergialääke ja ensiapua kutiaviin hyttysenpistoihin tarpeen mukaan
● aurinkorasvaa ja aurinkolasit tarpeen mukaan
● riittävästi vaihtovaatetta
● päiväreppu
Pakkaa tavarat vedenpitävästi esim. minigrippusseihin. Lisäksi on hyvä olla rinkan sadesuoja. Tärkeää on että leiriläinen
pakkaa rinkkansa itse, jotta hän tietää mitä on mukana ja mistä mikäkin varuste löytyy. Karkit ja muut herkut jätetään kotiin.
Lisätietoja leirinjohtajilta Mikko “Pihlis” Pihlajamäeltä, puh. 050 4861 444, mikko.pihlajamaki@kalevankarhut.net ja Minna
Pihlajamäeltä, puh. 040 5966 460, minna.pihlajamaki@pp2.inet.fi, tai omalta johtajalta.
Ajoohje Kangasalan Saarijärven parkkipaikalle
Käännytään Sorilasta kohti Viitapohjaa Pulesjärventielle. Ajetaan tietä 5 km kunnes risteys oikealle. Tienviitassa lukee
Paalijärventie. Ajetaan tätä hiekkatietä noin 8 km kunnes risteys oikealle. Tienviitassa lukee Rakkarintie ja Kalevan Karhut.
Käännytään risteyksestä ja ajetaan tätä kapeaa hiekkatietä noin 1 km kunnes tulee vastaan suurehko levennys ja risteys, jossa
parkkialue sijaitsee. Parkkipaikalta on vajaan kilometrin kävely leiripaikalle Karhunpolkua pitkin.

