Synttärit metsässä -kesäleirin leirikirje
Kalevan karhujen kesäleiri järjestetään Kangasalan Saarijärvellä 8.-11.6.2017.
Matkaan lähdetään Kalevan kirkolta (Sammonkadun puolelta) torstaina 8.6. klo 17.00
vanhempien kyydillä. Syö hyvin ennen lähtöä, sillä iltapala on vasta klo 21.00.
Paluumatka alkaa Saarijärveltä sunnuntaina 11.6. klo 14.00 vanhempien kyydeillä.
Vierailupäivä on sunnuntain 11.6. klo 12.00 alkaen, jolloin vanhemmat voivat osallistua
kahvien jälkeen Paavon juoksuun, telttojen purkamiseen ja lipunlaskuun.
Ajo-ohjeet 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. Jotkin navigaattorit näyttävät Rakkarintien väärään
paikkaan, navigaattorin ohjeisiin kannattaa suhtautua varauksella.
Leirivarustus:
 rinkka tai reppu, johon kaikki tavarat on pakattu ja joka on helppo kantaa
parkkipaikalta leiriin (noin 1 km)
 makuupussi, makuualusta, yöasu ja muut yöpymisvälineet
 sadetakki, sadehousut ja kumisaappaat (kertakäyttöinen sadeasu tai sateenvarjo
ei riitä sateen sattuessa)
 säänmukainen ulkovaatetus sekä tarpeeksi vaihtovaatteita
 lämmintä vaatetta (pipo, hanskat, villasukat, villapaita, pitkähihainen aluskerrasto)
 hellevaatteet, päähine päähän
 partiohuivi kaulaan
 partiopaita
 uima-asu ja pyyhe sekä peseytymisvälineet
 hammasharja
ja hammastahna
 ruokailuvälineet (syvä lautanen, muki, lusikka, haarukka, veitsi) kangaspussiin
pakattuna
 tasku-/otsalamppu ja varaparistot (teltassa on pimeää)
 nenäliinoja
 työkäsineet
 tarvittaessa omat lääkkeet mukaan
 juomapullo vedellä täytettynä esim. 0,5 l
 istuinalusta
 aurinkorasva ja -lasit tarvittaessa
 hyttysmyrkky tarvittaessa
 puukko pakattuna reppuun, otetaan esille vain pyydettäessä
Pakkaa varusteet vedenpitäviin pusseihin. Leiriläisen on hyvä pakata varusteet itse, jotta
hän tietää mitä on mukana ja mistä ne löytyy. Karkit, herkut ja limsat jätetään kotiin.
Leirillä ei tarvita puhelinta. Ohjelma on melko tiivis ja sen aikana puhelinta ei saa käyttää.
Partiovakuutus ei myöskään korvaa hajonnutta tai hukkunutta puhelinta. Tarvittaessa
yhteyden saa leirin aikuisten kautta.

Lisätietoja saa leirinjohtaja Heikki Koivulalta, puh. 044 578 3793 tai
heikki.koivula@gmail.com sekä omalta johtajalta.

