2 LEIRIKIRJE
Spacewatch 12.6-16.6.2017 Nuuksion Ruuhijärvellä

Kesäloma on aivan nurkan takana ja niin on myös Spacewatch!
Tästä leirikirjeestä löydät pakkauslistan ja muutamia käytännön asioita, jotka on hyvä muistaa
leirille tullessa. Luethan siis leirikirjeen huolella.
Jotta partiovakuutus olisi leirillä voimassa ja voit nauttia leirielämyksistä ilman huolta, tarkista
Kuksasta, että olet maksanut tämän vuoden jäsenmaksusi. Mikäli lasku on maksamatta, löydät
laskun omista tiedoistasi laskut-välilehdeltä.

LEIRILLE LÄHTÖ JA PALUU
Bussit leirille lähtevät maanantaina 12.6. Espoonlahden S-marketilta (os. Kivenlahdentie 9) klo
9.00. Bussit eivät odota, joten muistathan tulla ajoissa ja ilmoittautua johtajalle joka on busseilla
vastassa!
Sudenpennut palaavat keskiviikkona 14.6 Espoonlahden S-marketille klo 15.40. Muut leiriläiset
palaavat Espoonlahden S-marketille perjantaina 16.6 klo 15.40.
LEIRILÄISEN PAKKAUSLISTA
Varaudu kylmään, sateeseen ja helteeseen. Vaatteiden pesuun ei leirillä ole mahdollisuutta. Muista
myös pakata kaikki varusteesi vesitiiviisti ja siten, että jaksat itse kantaa omat tavarasi. Omat
varusteet kannattaa nimikoida, niin ne löytävät myös takaisin kotiin.
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Partiohuivi ja -paita jos on
Jäsenkortti (jäsenkortin saa tulostettua jäsenrekisteri Kuksasta)
Päähine ja pipo
Hansikkaat
Tuulenpitävä takki ja -housut
Pitkiä housuja
Villapaita
Alusvaatteita
Pitkä aluskerrasto
Sukkia
Villasukat
Shortseja
T-paitoja
Vaelluskengät tai lenkkarit
Kumisaappaat
Sadetakki ja -housut
Uima-asu ja pyyhe
Makuupussi ja -alusta
Yöasu
Hygieniavälineet (hammasharja ja -tahna, hiusharja, deodorantti, aurinkorasva, nenäliinoja,
hyttysmyrkky, ympäristöystävällinen saippua ja shampoo)
Tyyny ja unilelu tarvittaessa
Ruokailuvälineet (kangaspussissa: kaksi syvää lautasta, lusikka & haarukka & veitsi, muki
ja kuivauspyyhe)
Juomapullo (vähintään 0,5 l)
Rinkka ja pakkausremmejä
Pieni kevyt päiväreppu
Sadesuoja rinkalle ja mahdollisesti myös repulle
Puukko
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Otsa- tai taskulamppu ja varaparistot
Kompassi
Muistiinpanovälineet
Tulitikut
0,5l muovipullo ohjelmakäyttöön, ei tule ehjänä takaisin (esim. Novelle, Fanta…)

Voit halutessasi ottaa mukaan myös
❏ Rannekello
❏ Istuinalusta
❏ Lukemista
❏ Soitin (kitara, huuliharppua tms), laulukirja
❏ Pelikortit
❏ Kamera
❏ Aurinkolasit
❏ Herkkuja kohtuudella
Mukaan et tarvitse puhelinta tai muuta elektroniikkaa, kuten tablettia. Partiovakuutus ei korvaa
rikkoutuneita laitteita, eikä niitä pysty lataamaan leirillä.
LEIRIN VIESTINTÄ
Jos et halua itsesi tai lapsesi esiintyvän some- päivityksissä tai videoilla, joita julkaistaan leirillä ja
myöhemmin leirin jälkeen, ota yhteyttä sähköpostilla: erika.kangasmaki@gmail.com. Leirillä
otettuja kuvia päivitetään Facebookiin ja Instagramiin käyttäjällä “spacewatch2017”, mistä myös
kotiväki voi seurata leirin etenemistä.
LEIRIMAKSU
Lasku leiristä tulee koteihin Kuksan kautta lähiaikoina. Lasku tulee sähköpostilla tai paperisena
riippuen siitä, kumpi laskutustapa Kuksassa on valittuna. Leirimaksu tulee maksaa, vaikka
leiriosallistumisensa joutuisi perumaan. Maksusta on mahdollista saada vapautus ainoastaan
lääkärintodistusta vastaan tai muun painavan syyn nojalla.
ALLERGIAT
Mikäli et saanut ilmoitettua ruokavaliotasi tai ruoka-aineallergioitasi ilmoittautumislomakkeella,
ilmoitathan ne heti leirin muonitukselle, jotta saat sinulle sopivaa ruokaa! Laita sähköpostia
osoitteeseen iiro.lehtiniemi@aalto.fi
Hyvää loppukevättä ja nähdään leirillä!
Jos tulee vielä kysyttävää, voitte ottaa yhteyttä leirin yhteyshenkilöön:
Erika Kangasmäki, erika.kangasmaki@gmail.com, 040 568 4449

