DEGERBY ´19
Leirikirje 2 – kaikki tieto mitä tarvitset!
Tähän leirikirjeeseen olemme koonneet kaiken oleellisen tiedon kesäleiriin liittyen, joten
luettehan sen huolellisesti. Liitteenä on myös varusteluettelo. Tervetuloa Degerbylle!
LEIRIN YHTEYSTIEDOT
Leirinjohtajat

Mia Kolkka 040 751 2601
Lauri Kolkka 040 518 3314

Ensiapuvastaava

Eveliina Alonen 040 182 8868

Leiripaikka:

Källan leirintäalue (Källantie 86, 07900 Loviisa)
huom! Leirille ei ole mahdollista lähettää postia.

Leirin aikana leiriläisten puhelimet kerätään nimikoituna säilöön ja niitä saa käyttää vain
sovittuina ajankohtina. Latausmahdollisuutta ei ole. Akuuteissa tilanteissa leirinjohdon tavoittaa
ympäri vuorokauden yllämainituista numeroista.
LEIRILLE LÄHTÖ & PALUU
Leirille lähtö tapahtuu lauantaina 20.7. klo 9.00 Heurekan parkkipaikalta.
Olethan ajoissa paikalla, jotta bussi pääsee lähtemään aikataulussa. Mikäli jostain syystä
myöhästyt tai tulee mutkia matkaan, olethan saman tien yhteydessä bussivastaavaan
puhelimitse: Ella 040 769 479
Paluu tapahtuu samaan paikkaan torstaina 25.7. n. klo 17.30
Mikäli leirille pääseminen estyy kokonaan, olethan yhteydessä leirinjohtajiin mahdollisimman
pian. Ilmoitus bussivastaavalle ei riitä.

LEIRIN PÄIVÄOHJELMA
Leiriarki alkaa aina aamuisin lipunnostolla, päivät vietetään eri ohjelmapisteissä ja päätetään
iltanuotioon. Ohjelmaa on maalla ja vedessä, unohtamatta koko leirin kestäviä pieniä
ryhmäkilpailuja. Maanantaina leiriläiset pääsevät vuorokauden mittaiselle haikille, jossa
tutustutaan tarkemmin Degerbyhyn ja Loviisaan. Ohjelma on suunniteltu kaikille sopivaksi ja
jokaiselle löytyy varmasti uusia kokemuksia ja muistoja kotiin viemiseksi.
RUOKAILU & HERKUT
Leirillä tarjotaan usea lämmin ateria päivässä, joten omia ruokia tai eväitä ei tarvitse tuoda.
Erityisruokavaliot ja allergiat on huomioitu menussa ilmoittautumisten mukaisesti.
Omia herkkuja voi ottaa mukaan harkitusti, huomioiden että esim. suklaa sulaa lämmössä ja
juomille ei ole tarjolla kylmäsäilytystä. Energiajuomat ja siihen verrattavat kofeiinituotteet eivät
kuulu leirille ollenkaan. Leirillä ei ole kiskaa, joten omaa rahaa ei tarvita.
MAJOITTUMINEN
Leirillä majoittautuminen tapahtuu kangasteltoissa. Vaikka onkin heinäkuu ja lämpöä
toivottavasti riittää, on tärkeää tarkistaa oman makuupussin sopivuus kesäöihin, jotka voivat
olla yllättävän viileitä. Suosittelemme vähintään kolmen vuodenajan makuupussia.
Riippumattoja ei tarvitse ottaa mukaan.
LEIRIMAKSUT
Leirimaksut ovat lähteneet osallistujille sekä huoltajilleen toukokuussa sähköpostitse. Mikäli
leirimaksu on vielä maksamatta, hoidathan sen mahdollisimman pian kuntoon.
Eräpäivä laskuille on 30.6. Mikäli et ole saanut laskua tai herää kysymyksiä siihen liittyen, laita
viestiä Mialle (miak.partio@gmail.com). Tarkemmat maksuohjeet löytyvät laskusta.

TURVALLISUUS JA MUUT TÄRKEÄT HUOMIOT
Haluamme vielä muistuttaa leirin turvallisuuteen liittyvistä asioista, jotka on mainittu
myös jo ensimmäisen leirikirjeen yhteydessä!
Leiri on kokonaisuutena päihteetön ja edellyttää partiomaista käytöstä. Mikäli havaitsemme
laitonta tai muuten asiatonta toimintaa, jatkuvaa häirintää tai kiusaamista, omaa tai muiden
turvallisuutta vaarantavaa toimintaa, voi leirinjohto viimeisenä ratkaisuna kotiuttaa leiriläisen
leirin aika omalla kustannuksella ja alaikäisten kohdalla kutsutaan huoltaja hakemaan leiriltä.
Osallistumismaksua ei palauteta.
Leirin aikaisissa sairastapauksissa toimitaan tapauskohtaisesti. Pienemmät haaverit hoidamme
paikan päällä, mutta tarvittaessa konsultoimme ammattilaisia ja käymme Porvoon sairaalassa.
Koska varsinaista sisämajoitusta ei ole, tarttuvissa sairastapauksissa sovimme erikseen
huoltajan kanssa kotiuttamisesta.
Leirialueella on mahdollisuus tarvittaessa lääkkeiden säilyttämiseen jääkaapissa. Ilmoitathan
tarpeesta ennen leiriä leirinjohtajille ja nimikoi lääkkeet. Mikäli leiriläinen tarvitsee
apua/muistutusta esim. lääkkeiden ottamisessa, olethan ennen leiriä yhteydessä
ensiapuvastaavaan ja liitä lääkepakkauksiin annosteluohjeet.
LEIRIN SÄÄNNÖT
Jokainen leiriläinen sitoutuu osallistumisellaan noudattamaan alla olevia sääntöjä.
1. Ei asiatonta käytöstä, ollaan ystävällisiä toisillemme, ei kiusata tai syrjitä ketään.
2. Kun pilli soi, jokainen leiriläinen saapuu lipputangon luokse, pidetään aikataulusta kiinni.
3. Noudatamme annettuja ohjeita ja sääntöjä ohjelmissa, kuuntelemme ja kysymme tarvittaessa.
4. Leirialueelta ei saa poistua ilman johtajaa ja erillistä lupaa.
5. Uinti on sallittu vain uima-aikoina, uimaparin ja uimavalvojan kanssa.
6. Pidetään hauskaa, tavataan uusia ystäviä ja tehdään tästä paras kesäleiri ikinä!

VARUSTELISTA
On tärkeää, että jokainen leirille lähtevä pakkaa itse tavaransa, jotta löytää ne leirillä.
Seuratkaa säätiedotusta lähempänä leiriä ja valitkaa varusteet sen mukaan. Mieluummin
liikaa vaihtovaatetta, kuin liian vähän. Leirillä ei ole vaatteille pesumahdollisuutta.
Muutama pakkausohje:
 Kaikki leirille lähtevät varusteet pakataan rinkkaan/reppuun sisälle tai tukevasti kiinni
ulkopuolelle. Rinkka tulee pystyä itse kantamaan n. 1 km matkan bussilta leiriin.
 Nimikoi tai merkitse varusteet, jotta ne löytävät nopeasti omistajan.
 Opettele käyttämään varusteitasi hyvissä ajoin ennen leiriä (ilmatäytteiset alustat,
lamppujen paristojen vaihto yms.)
Vaatteet ja asusteet:
 alusvaatteita
 pitkä aluskerrasto
 yöasu makuupussiin (esim. kerrasto, lämpimät sukat, pipo)
 sukkia
 t-paitoja
 shortsit
 kahdet pitkät housut
 villasukat
 villapaita
 pitkähihainen paita (huppari, fleece tms.)
 tuulenpitävä takki
 sadetakki ja -housut (tuulitakki ei kestä riittävästi vettä)
 pipo
 lippis tai muu päähine
 hanskat
 vedenkestävät vaelluskengät tai tukevat lenkkarit, sandaalit/crocsit
 kumisaappaat
 uima-asu
 partiohuivi
 partiopaita
 pusseja likavaatteille

Retkeilyvälineet:
 rinkka
 reppu haikille (katso erillinen listaus, myös rinkka sopii haikille)
 sadesuoja rinkalle/repulle
 puukko
 otsa- tai taskulamppu
 varaparistot lamppuun
 juomapullo (väh. 0,5l)
 ruokailuvälineet ja kankainen säilytyspussi
 makuupussi ja makuualusta (huomioi yölämpötilat)
 istuinalusta
 rannekello
Peseytyminen ja hygienia:
 pyyhe
 hammasharja ja -tahna
 shampoo (biohajoava)
 hiusharja, hiuslenkkejä
 deodorantti
 muut tarvitsemasi hygieniatarvikkeet
Muut varusteet:
 kela-kortti
 henkilökohtaiset lääkkeet ohjeineen
 muistiinpanovälineet
 aurinkorasva
 hyttysmyrkky
 nenäliinoja
 aurinkolasit
 kiikarit ja luontokirja (jos omistaa)
Lisämukavuudet:
 tyyny
 makuupussin sisälakana
 uimalasit
 pelikortit

VARUSTELISTA HAIKILLE
Kaikki haikille lähtevät varusteet on pakattava reppuun/rinkkaan sisälle tai tukevasti kiinni
ulkopuolelle. Varusteet on kannettava ja niistä on huolehdittava itse koko haikin ajan.
Mikäli haluat ottaa haikille pienemmän repun, alla oleva lista auttaa hahmottamaan tarvittavan
tilan. Haikille lähtevät varusteet pakataan leirillä ennen haikille lähtöä. Huomioithan, että
vartiokohtaiset varusteet tulevat leiriltä kannettavaksi omien lisäksi.



























makuupussi ja makuualusta
yöasu makuupussiin (esim. kerrasto, lämpimät sukat, pipo)
säänmukainen ulkovaatetus (takki, housut)
vaihtovaatteet
sadetakki ja -housut (säävaraus)
lippis tai muu päähine
hanskat
vedenkestävät vaelluskengät, tukevat lenkkarit tai kumisaappaat
partiohuivi
sadesuoja rinkalle/repulle
puukko
otsa- tai taskulamppu
varaparistot lamppuun
juomapullo (väh. 0,5l)
ruokailuvälineet ja kankainen säilytyspussi
istuinalusta
rannekello
hammasharja ja -tahna
kela-kortti
henkilökohtaiset lääkkeet ohjeineen
muistiinpanovälineet
aurinkorasva
hyttysmyrkky
nenäliinoja
aurinkolasit
kiikarit ja luontokirja (jos omistaa)

