
Hei!  
Mahtavaa, että sinä tai huollettavasi on päättänyt lähteä auttamaan Herra Grandyä, Miskaa ja Marttia 
ratkaisemaan arvoitusta Sumulle!  
Tästä kirjeestä löydät kaikki ne asiat, jotka sinun täytyy ennen leirille tulemista tietää! 
 
Aikataulu: 
 
Saavuthan ajoissa paikalle, jotta ehdimme lähteä matkaan aikataulun mukaisesti ratkaisemaan leirin 
mysteereitä! Ennen bussimatkaa kannattaa syödä kotona runsas aamupala, jotta jaksaa puuhailla koko 
aamupäivän. Nähdään kolon parkkipaikalla partiohuivit kaulassa iloisen mielen kera! 
 
Leiri alkaa seikkailijoille ja sitä vanhemmille maanantaina 23.7.2018. 
Kokoonnumme kolon pihalle klo. 9.30, josta bussikuljetus vie meidät Kunstenniemen leirialueelle. 
 
Sudenpennut saapuvat leirille perjantaina 27.7.2018. 
Sudenpennut kokoontuvat kolon pihalle klo. 9.00 
     
Leiri päättyy kaikkien osalta sunnuntaina 29.7.2018. 
Saavumme bussikyydillä kolon pihalle noin klo.15. 
 
Maksuohjeet:  
 
Seikkailijat ja tarpojat: 65e 
Sudenpennut: 40e 
 
Maksathan leirimaksun ennen leiriä lippukunnan tilille FI31 4714 1020 0360 98. 
Viestiksi kesäleiri/leiriläisen nimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Varusteluettelo:  
 
Pakkaattehan tavarat rinkkaan tai isoon reppuun, jota lapsi pystyy itse kantamaan. 
 
- Makuupussi 
- Makuualusta 
- Tyyny (halutessasi) 
- Istuinalusta 
- Ruokailuvälineet (=muovinen syvä lautanen, muovimuki ja aterimet kangaspussiin pakattuna) 
- Juomapullo 
- Partiohuivi 
- Partiopaita 
- Pyyhe 
- Uima-asu 
- Yöasu 
- Villasukat 
- Henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet (saippuat ym.) ja lääkkeet 
- Puhtaat sukat ja alusvaatteet jokaiselle leiripäivälle 
- T-paitoja 
- Shortsit 
- Aluskerrasto 
- Pitkät housut 
- Pitkähihainen paita 
- Villapaita tai fleece 
- Sateenpitävä takki ja housut 
- Lenkkitossut, sandaalit tai muut vastaavat kevyet jalkineet 
- Kumisaappaat tai muut vedenpitävät jalkineet 
- Vaelluskengät tai muut tukevat kengät, joilla on hyvä kävellä maastossa 
- Pipo ja hanskat 
- Lippalakki tai muu päähine 
- Aurinkolasit 
- Aurinkorasva 
- Hyttyskarkoite 
- Otsa- ja/tai taskulamppu ja varaparistot 
- Puukko 
- Tulitikut vedenpitävästi pakattuna 
- Muistiinpanovälineet 
- Ompelutarvikkeet 
- Vaatteet, jotka saavat likastua 
- Melontaan sopivat pelastusliivit (jos haluaa käyttää omia) 
- Uimalasit (mikäli omistat) 
- Etsivän asu tulevalle etsivä-hahmollesi 
- Pesusieni, jonka voi rikkoa 
- Kiikarit (mikäli omistat) 
- Kuva idolistasi 
- Suurennuslasi 
- Halutessasi leiriherkkuja kohtuudella 
- Iloista leirimieltä :)  
 
 
 
 
 
Sudenpennut pakkaavat mukaansa myös: 

• pieni henkilökohtainen ensiapupakkaus (laastari, ideaaliside) 
• uintikellukkeet (jos tarvitset) 
• pieni matkapeili (jos löytyy)  

 



Muuta: 
 
Nimikoithan kaikki tavarasi (mieluiten koko nimi tai esim. V. Silmunen), jotta ne kadotessaan löytävät 
omistajansa. 
 
Seikkailijat ja tarpojat pääsevät kokemaan leirillä haikin, eli yhden yön kestävän vaelluksen. 
 
Leirillä ei ole mahdollista ladata matkapuhelimen akkua. Leirille tuodut matkapuhelimet ja muut arvoesineet 
(kaiuttimet, kuulokkeet) ovat omalla vastuulla, rikki mennyttä puhelinta ei korvata. Lapsiin saa tarvittaessa 
yhteyden johtaijen kautta. 
 
Et tarvitse leirillä tietokonetta, IPadia, kaiutinta, kuulokkeita tai muitakaan arvoesineitä, jotta ne eivät 
rikkoutuisi, jätä ne kotiin. 
 
Terveisin,  
 
Miska, Martti ja Herra Grandy 
 
sekä tietysti 
 
Leirinjohtaja Venla Silmunen (0400327455) ja sudenpentuvastaava Enja Kanervavuori (040 482 7120) 
 


