
Olipa kerran talvileiri 
 

Sudenpentujen ja Seikkailijoiden talvileiri 
Pälkäneen Laitikkalassa  

pe 4. – su 6.3.2022 

 
 
LÄHTÖ Kokoontuminen klo 16:30 Sääksjärven koulun pihalla, Urheilukentän sivulla. 
Leirille kuljetaan yhteisellä bussikuljetuksella. 
 
PALUU Leiri päättyy sunnuntaina klo 13.00 samaan paikkaan  
 
HUOM! LEIRIN TOTEUTUMINEN ON RIIPPUVAINEN PIIRIN OHJEISTUKSESTA 
JA LEIRIN PITÄMINEN VARMISTUU 25.2.2022 

Leirille ei voi osallistua kipeänä tai jos on mitään koronaan viittaavia oireita. Leiriläisen 
sairastuessa ennen leiriä leirimaksu palautetaan. Mikäli leiriläinen tulee kipeäksi 
kesken leirin, tulee vanhempien olla valmiita hakemaan leiriläinen heti pois leiriltä.  

Sudenpennut nukkuvat sisätiloissa. Seikkailijat nukkuvat ulkona puolijoukkueteltoissa, 
joissa on kamina. Halutessaan vanhimmat sudenpennut voivat nukkua myös teltoissa. 
Vietämme leirillä myös päivisin paljon aikaamme ulkona, joten ota mukaan myös 
vaihtoulkovaatteita. Pakkaa nimikoidut leirivarusteesi itse rinkkaan/kassiin, niin 
löydät ne helposti leirillä! 
 
VARUSTELISTA: 
* makuupussi  
* hyvin eristävä makuualusta + lakana  
* avaruushuopa (ei pakollinen) 
* liukuri (ei pakollinen)  
* yöasu 
* sään mukainen vaatetus  
* vaihtovaatteita (sisä ja ulko) 
* sisätossut  
* partiopaita ja –huivi 
* pieni pyyhe ja peseytymisvälineet  
 
 

* hammasharja ja –tahna 
* henkilökohtaiset lääkkeet 
* käsidesi  
* puukko  
* otsalamppu + varaparistot  
   (myös taskulamppu käy) 
* makkaratikku (ei pakollinen)  
* istuinalusta 
* muistiinpanovälineet 
* Vitsikirja (ei pakollinen)  
* kirja tai muuta hiljaista tekemistä 
* Iloista ja reipasta leirimieltä!

Limsaa, karkkeja, kännykköitä, viihde-elektroniikkaa yms. Ei leirillä tarvita. 
 
LEIRIMAKSU:  
25 euroa. Leirimaksu maksetaan 4.3.2022 mennessä KyKin tilille  
FI87 5228 0340 0227 35. Viestiksi Olipa kerran talvileiri / leiriläisen nimi. 
Jos perheestä osallistuu useampi lapsi (joko sudenpentujen tai seikkailijoiden) leirille, 
kaikkien leirimaksun voi maksaa yhdellä maksulla. 
 
ILMOITTAUTUMINEN:   
Linkki ilmoittautumiseen löytyy Kyynärön Kiertäjien nettisivuilta.  
Ilmoittautumiset pe 25.2.2022 mennessä. Vallitsevasta tilanteesta johtuen leirille 
voidaan ottaa max. 80 leiriläistä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Mahdollisuus ilmoittautua myös varasijalle, jos paikat ovat täynnä. 
 
Jos jokin leiriin liittyvä asia askarruttaa tai mietityttää, ota yhteyttä omaan johtajaan 
tai Annika Aholaan 044 3676030, tai Annamaria Solaan, 050 5479910 (tästä 
numerosta tavoittaa tarvittaessa myös leirin aikana tekstiviestillä). 


