Olet ilmoittautunut mukaan
Kalevan Karhujen

KEKKERIT-kesäleirille
Kangasalan Saarijärvellä 16.–19.6.2022
Tästä leirikirjeestä löydät tarpeelliset tiedot leirille
valmistautumiseen.
Lähtö to 16.6. klo 17.30 Kalevan kirkolta (Sammonkadun
puolelta).
Paluu su 19.6. klo 14.30 Saarijärveltä Kalevan kirkolle, johon palataan noin klo 15.
Vierailupäivä: Vierailijat ovat tervetulleita leiriin sunnuntaina 19.6. kello 13.00 alkaen. Ohjelmassa
on leirialueeseen tutustumista, kahvitarjoilu (oma muki mukaan!), perinteinen Paavonjuoksu
(kaikki juoksevat tai kävelevät järven ympäri) ja yhteinen lipunlasku.
Kuljetukset: Leirille kuljetaan vanhempien kyydillä. Tiedot kyydeistä tulevat leirikirjeen liitteenä.
Hinta: Leirimaksu 30 €/henkilö (sisältää ruuan ja materiaalit) laskutetaan jälkikäteen.
Majoitus: Leirillä majoitutaan lippukunnan teltoissa ikäkausittain.
Pakkaa mukaan leirille:
- Partiohuivi kaulaan
- Partiopaita
- Rinkka tai iso reppu, jota pystyt itse kantamaan
- Rinkan/repun sadesuojus tai iso jätesäkki sadesuojaksi
- Yöpymisvarusteet:
● Makuupussi
● Makuualusta
● Unilelu (jos haluat)
● Tyyny (jos haluat)
- Vaatteet ja jalkineet:
● Lippalakki tai hattu
● Lämmintä vaatetta viileän kelin varalle: takki, parit pitkät housut, villapaita tai
lämmin fleece, lämmin aluskerrasto, pipo, hanskat ja villasukat
● Lämmin yöpuku
● Vaatetta hellekelin varalle: shortsit ja t-paitoja
● Vaihtovaatteita (esim. sateessa kastuvien tilalle)
● Alushousuja, sukkia ym. vaihtoalusvaatteita
● Uimahousut
● Lenkkarit

- Sadevarusteet:
● Sadetakki
● Sadehousut
● Kumisaappaat
- Peseytymistarvikkeet:
● Hammasharja ja -tahna
● Pyyhe (uintiin ja saunaan)
● Tarvittaessa omat lääkkeet -> Tieto lapsen lääkkeistä myös jollekulle retken
johtajista
- Ruokailuvälineet ripustettavassa kangaspussissa:
● Syvä muovilautanen
● Muki
● Haarukka, lusikka ja veitsi
- Istuinalusta
- Taskulamppu tai otsalamppu
- Puukko -> Sudenpennut käyttävät vain aikuisen valvonnassa
- Kynä ja pieni vihko
- Pieni ensiapupakkaus omaan käyttöön
- Hyttysmyrkky
- Aurinkovoide
- Juomapullo (vedellä täytettynä, tilavuus vähintään 0,5 litraa)
- Muovipussi likapyykille
- Pieni reppu tai pussi, jossa voit kuljettaa vesipulloa, mukia tai ohjelmaan tarvittavia varusteita
- Tonttulakki -> Leirin ohjelmaa varten
Tavarat pakataan reppuun tai rinkkaan vesitiiviisti (muovipusseihin). On tärkeää, että leiriläinen
pakkaa tavaransa itse, jolloin hän tietää, mitä hänellä on mukana, ja tunnistaa omat varusteensa.
Nimikoikaa yhdessä leiriläisen kanssa kaikki varusteet, myös vaatteet ja partiohuivi!
Leirillä olevilla johtajilla on puhelimet mukana, joten jätä oma puhelimesi ja muut laitteet kotiin.
Partiovakuutus ei korvaa rikkoontunutta tai hukkunutta puhelinta.
Lisätietoja oman ryhmän johtajalta ja leirin johtajalta:
Kaisa Laaksonen, kaisa.laaksonen@sci.fi, p. 050 361 5639

Ajo-ohje Saarijärvelle
Käännytään Sorilasta kohti Viitapohjaa Pulesjärventielle.
Ajetaan tietä 5 km, kunnes risteys oikealle. Tienviitassa lukee Paalijärventie.
Ajetaan tätä hiekkatietä noin 7 km, jonka jälkeen risteys oikealle. Risteyksessä kyltit "Rakkarintie"
ja "Kalevan Karhut".
Käännytään risteyksestä ja ajetaan noin 1 km, kunnes tulee vastaan suurehko levennys, jossa
parkkialue sijaitsee.
Parkkialueelta kämpälle johtaa tie "Karhunpolku". Matkaa noin 1 km, josta viimeinen 100 metriä
polkua. Karhunpolun päässä on kääntöpaikka ja pysäköintitilaa kahdelle autolle. Huom!
Karhunpolkua käytetään vain huoltoajoon, ja tie on suljettu puomilla.

