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Leiripaikan osoitte on Björnvikintie 109, 10230 Inkoo. Omalla kyydillä leirille
kulkevien (poikkeava saapuminen / paluu) tulee ilmoittautua heti saapuessaan tai

lähtiessään toiselle leirinjohtajalle.

Bussi leirille lähtee torstaina 6.6. klo 17 Nöykkiön koulun vierestä vanhalta linja
158 kääntöpaikalta (Nöykkiönlaaksontie 3). Huomioithan, että olet paikalla

viimeistään 16.45, jotta leirille päästään lähtemään aikataulussa. Muista syödä
ennen lähtöä tukeva iltaruoka, sillä leirillä syödään torstaina vain iltapala.

Bussi Kavalahdesta takaisin lähtee sunnuntaina 9.6. klo 14. Olemme takaisin
Nöykkiössä noin klo 14.45.

Leiri sijaitsee Inkoon Kavalahdessa. Leirille kuljetaan yhdessä tilausbusseilla.

MISSÄ LEIRI SIJATISEE JA MITEN SINNE KULJETAAN?

MISTÄ JA MILLOIN LEIRILLE LÄHDETÄÄN?

MILLOIN LEIRILTÄ PALATAAN?

SINÄ JOKA KULJET OMALLA KYYDILLÄ!

Leirille saa ottaa oman puhelimen, mutta puhelinta saa käyttää vain tiettyinä
aikoina. Johtajilta löytyy puhelimia, joten tarvittaessa yhteyden leiriläiseen tai

kotiin saa johtajan puhelimen kautta. Jos leiriläisestä ei kuulu leirin aikana mitään,
se on vain merkki siitä että leirillä on kaikki hyvin. Puhelimen voi huoletta jättää

kotiin, sillä sitä ei leiriarjessa tarvita.

Huomioithan, että rikoutuneita puhelimia tai muita elektronisia laitteita ei
korvata! Muut elektroniset laitteet eivät ole leirillä tarpeellisia ja näin ollen ne

kannattaa jättää kotiin.

VOIKO LEIRILLE OTTAA PUHELIMEN?



Leirikirjeen ohessa on lähetetty pakkauslista (tarkistusruutujen kera), jonka voi
helposti tulostaa pakkaamisen tueksi. Käykää lista läpi huolella, jotta leiriläiseltä

varmasti löytyy kaikki tarvittava!

Muistathan nimetä omat varusteesi. Leirillä tavarat tuppaavat unohtumaan
ympäri leirialuetta ja saattavat päätyä toiselle puolelle telttaa. Nimeäminen

helpottaa sitä, että tavarat löytävät omistajansa.

Kotona tulisi harjoitella oman makuupussin sekä makuualustan pakkaamista (jos
ilmatäytteinen, niin myös täyttämistä). Johtajat tietenkin auttavat tarvittaessa,

mutta aikaa säästyy huomattavasti, kun jokaisen tavaroita ei tarvitse olla
pakkaamassa alusta loppuun.

Tärkeää on, että huoltaja ei pakkaa tavaroita lapsen puolesta, vaan että
partiolainen itse pakkaa tavaransa huoltajan avustuksella. Näin partiolainen

tietää, mitä on mukana ja mistä ne löytyvät. 

Leirillä yövytään teltoissa ja ulkona ollaan säästä huolimatta. Varusteiden tulee
olla ulkoiluun sopivat ja mukana pitää olla sateenpitävät vaatteet. Pakkaa

varusteet vedenpitävästi esimerkiksi muovipusseihin. 

Jos leirivarusteita puuttuu ja on tarve lainavarusteille, otathan yhtettyä
leirinjohtajiin. Jos olet ilmoittanut tarpeesta jo leiri-ilmoittautumisen yhteydessä,

olemme yhteydessä lainavarusteista piakkoin!

JÄIKÖ VIELÄ KYSYTTÄVÄÄ?

Älä pelkää olla yhteydessä leirinjohtajiin, kaikenlaiset kysymykset ovat
tervetulleita ja autamme enemmän kuin mielellämme!

JOS HALUAT SEURATA LEIRIARKEA KOTOA KÄSIN...

...leirin aikana päivitämme leiritunnelmia Mastonvartijoiden Instagramiin ja
Facebookiin! Ota haltuun Mastonvartijoiden IG: @mastonvartijat

MITEN LEIRILLE TULISI PAKATA?
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