Olet ilmoittautunut Kulukijoiden lippukuntaleirille. Tervetuloa!
Käy läpi tämä kirje ajatuksella, sillä se sisältää tärkeää tietoa
leiriin liittyen.
-Terveisin leirin johto

Siilinjärvi 14.6.2022

Lyyskä –lippukuntaleiri pidetään 17.-20.6.2022 Ruokoniemen leirikeskuksessa.
Leiri alkaa perjantaina 17.6.2022 klo 16 Ruokoniemen leirikeskuksessa. Johtajien osalta leiri alkaa 17.6.2022
kello 15 Ruokoniemessä.
Leiri päättyy maanantaina 20.6.2022 kello 12 Ruokoniemen leirikeskuksessa. Johtajien osalta leiri päättyy
purkutöiden jälkeen.
Kulkeminen leirille ja leiriltä pois tapahtuu omin kyydein.
Yöpyminen leirillä tapahtuu lippukunnan teltoissa. Omia telttoja tai riippumattoja ei voi pystyttää.
Leirin toiminnot (ohjelma, ruokailut, …) tapahtuvat suurimmalta osin ulkona. Sisätiloista on käytössä
tarpeen mukaan päärakennus, saniteettitilat ja sauna. Leirin ruoka valmistetaan Ruokoniemen keittiössä ja
syödään tilanteen mukaan ulkona/sisällä.
Leirimaksu laskutetaan Kuksa-tietojärjestelmään ilmoitettujen tietojen mukaan.
Leirimaksuun sisältyy ohjelma, ruoka ja merkit.
Jäsenmaksut (lippukunnan ja Suomen Partiolaisten) tulee olla maksettuna. Jäsenmaksun maksamattomia
emme voi ottaa mukaan leirille. Leirimaksua ei palauteta, mikäli leirille lähtö estyy jäsenmaksun
maksamattomuuteen.
Leirin johtajat Teija Vinni 040 703 6416 ja Sampo Rönkkö 041 319 4099
Varusteluettelo (Varusteet pakattuna yhteen riittävän isoon rinkkaan. Jos vanhemmat pakkaavat rinkat,
pakatkaa yhdessä lasten kanssa, jotta myös lapsi tietää mistä tavarat löytyvät.)

vaihtovaatteita (alusvaatteet, paitoja, housuja, sukkia, …, myös lämmintä, kengät)
hattu


sadevaatteet ja kumisaappaat

makuupussi ja -alusta, tyyny, unikaveri
otsa-/taskulamppu


saunomis- ja uintivälineet

henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet ja mahdolliset lääkkeet, laastaria

aurinkorasva
hyttyskarkote


ruokailuvälineet kangaspussissa (syvä ja matala lautanen, muki, aterimet)
partiohuivi

terävä puukko

päiväreppu (koulureppu tms.)

istuinalusta


juomapullo, joka on henkilökohtainen (varmista riittävä tilavuus)
pelastusliivit (jos on)

tyhjä muovipussi (mm. likavaatepussiksi, sadesuojaksi yms.)

pientä naposteltavaa

Puhelimen latausmahdollisuutta leirillä ei ole. Huomioithan myös, että partiovakuutus ei kata puhelimen
katoamisesta/hajoamisesta johtuvia kuluja.

Korona-tilanne otetaan huomioon leirin järjestelyissä. Tilanteen vaatiessa leiri voidaan perua tai keskeyttää
lyhyelläkin varoitusajalla. Sairaana ei pidä osallistua leirille, peruminen mahdollistetaan lyhyelläkin ajalla.
Kanttiini toimii leirillä pienen pienenä, jota varten voi halutessaan ottaa käteistä rahaa, myös korttimaksu
on mahdollinen.

Kysymyksiä leiristä? Ottakaa yhteyttä leirin johtoon.

