Sudenpentujen ja Seikkailijoiden kesäleiri Melo ja Huopaa
Lempäälän Puntalan leirialueella 16.-18.6.2022
SAAPUMINEN torstaina kello 10:00 Puntalaan osoitteeseen Vanha Rantatie 243, Lempäälä
tapahtuu omilla kyydeillä. Suosimme kimppakyytejä!
PALUU Leiri päättyy lounaan jälkeen lauantaina klo 13:00 Lempäälässä samaan osoitteeseen,
josta siirrytään omin kyydein takaisin kotiin. Suositaan myös paluumatkalla kimppakyytejä ☺
Olemme koko leirin lähtökohtaisesti ulkona oli sää mikä vaan; nukumme teltoissa ja puuhailemme
ulkona. Leirin ohjelmaan kuuluu myös kanooteilla melomista. Ota siis mukaasi säänmukaiset
ulkovaatteet sekä vaihtoulkovaatteet. Seuraa sääennustetta, mutta muista että se voi muuttua
äkillisesti. Pakkaa itse nimikoidut leirivarusteesi reppuun tai rinkkaan.
VARUSTELISTA:
* makuupussi ja -alusta
* makuupussiin sopiva yöasu
* sään mukainen vaatetus
* kävelemiseen sopivat kengät
* muuta vaihtovaatteita
* partiohuivi ja -paita
* ruokailuvälineet
* puukko
* otsalamppu ja varaparistot (taskulamppukin
käy)
* pyyhe, uimapuku ja peseytymisvälineet
(saunomismahdollisuus)
* henkilökohtaiset hyg. välineet ja lääkkeet

* muistiinpanovälineet
* istuinalusta
* Pelastus-/melontaliivit (jos on omat, ei
pakollinen. Leirillä on kaikkien käytössä liivejä
ja niiden käyttö vesillä on pakollista)
* makkaratikku, mikäli löytyy, ei pakollinen
* halutessasi pientä naposteltavaa
* halutessaan retkellä voi yöpyä
omassa teltassa, mainitse tästä
ilmoittautumisen yhteydessä.
Muuten yövymme lippukunnan
teltoissa.
* Iloista ja reipasta leirimieltä!

Puhelimen saa ottaa mukaan, mutta se on jokaisen omalla vastuulla. Leirillä ei ole puhelimen
latausmahdollisuutta.
LEIRIMAKSU 30 euroa. Leirimaksut maksetaan KyKin tilille FI87 5228 0340 0227 35
10.6.2021 mennessä. Viestiksi Melo ja Huopaa/ leiriläisen nimi.
Huom! Jos perheestä osallistuu useampi lapsi, kaikkien leirimaksut yhdellä maksulla.
SAIRASTUMINEN LEIRILLÄ Ethän lähde leirille sairaana. Mikäli leiriläinen tulee kipeäksi kesken
leirin, tulee vanhempien olla valmiita hakemaan leiriläinen heti pois. Seikkailijan sairastuessa
ennen retkeä leirimaksu palautetaan.
ILMOITTAUTUMINEN
Mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään sunnuntaina 29.5. mennessä KyKin
nettisivuilta https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=51507 Mikäli osallistujien määrää
joudutaan rajoittamaan, ilmoittautumisjärjestys ratkaisee osallistujat.
Jos jokin leiriin liittyvä asia askarruttaa tai mietityttää, ota yhteyttä omaan joukkueenjohtajaan tai
leirinjohtaja Satu Lietsamoon, 040 084 8366 (tästä numerosta tavoittaa tarvittaessa myös retken
aikana tekstiviestillä).

