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Tervehdys leiriläinen!

Leiri on jo lähellä, oletko valmiina? Ohjelmassa on luvassa mielenkiintoisia
tehtäviä ja haasteita, ihan perustaitoja, tärkeitä selviytymiseen tarvittavia
tietoja ja tietenkin talvisia pelejä ja kilpailuja.
Oletko koskaan miettinyt, mitä tekisit, jos joutuisit tilanteeseen, jossa normaalit
niksit ei riitä, vaan tarvitsisit tietoja ja taitojasi päästääksesi pinteestä. Yleensä jo
kerran opittu ja harjoitteltu oikea toiminta voi ratkaista tilanteen. Tervetuloa leirille
oppimaan, leikkimään ja tapaamaan muita mänkijöitä.
Terveisin,
Tatu Lertola
Leirijohtaja
POSIO
KUUSAMO
RANUA

Leirin yhteystiedot

Kiiteleen leiripaikka sijaitsee Maijanlammella noin 5km Taivalkosken keskustasta.
TAIVALKOSKI

Leirillä eivät kännykät piipitä, mutta hätätapauksissa kotiväki saa yhteyden leiriläiseen leirin päivystävän puhelimen välityksellä.

Leirin puhelinnumero on: 040-525 6446
SUOMUSSALMI
PUOLANKA

Leirin kotisivuilta voi seurata leirin tapahtumia, sillä http://kiitele.partio.net/
-osoitteeseen päivitetään leirin aikana leirilehden juttuja.

Alaleirit

Kiitele jakaantuu kolmeen alaleiriin, joista kussakin on noin 10 telttakuntaa.
Alaleirin nimi

Jahti

Kamina

Aani

Lippukunnat

Kirkkonummi
Tammela
Tammisalo
Muhos
Jyväskylä

Helsinki
Järvenpää
Rajamäki
Tapiola
Viipuri
Vaala

Vantaa
Turku
Hämeenlinna
Oulu
Espoo

Telttakunta

Leirin toimintayksikkö koostuu puolijoukkueteltan asukkaista. Telttakuntaan kuuluu noin kuusi vartiolaista, kaksi vartionjohtajaa sekä pari johtajaa. Vartiolaiset ja
vartionjohtajat eli leiriläiset osallistuvat leirin ohjelmiin. Teltassa lisäksi majailevat
pari johtajaikäistä ovat ohjelmissa rastimiehinä tai muissa leirin työtehtävissä.

Leirin paras teltta -kilpailu
Missä teltassa tunnelma voittaa kaminan lämpötilan? Kenen teltassa sisustusratkaisut ovat toimivimmat? Repsottaako lehmänselkä missään vaiheessa?
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Leirihyttysen eli leirilehden raati arvioi ja ratkaisee missäpäin Suomea
ollaan puolijoukkuetelttailun mestareita. Voittajatelttakunta palkitaan ja se
julkaistaan Leirihyttysen viimeisessä numerossa (maanantai-iltana).
Arvosteluun vaikuttavat mm.:
• naapureiden mielipide
• viihtyisyys
• paloturvallisuus

• tunnelma
• pystytys

• partiomaisuus
• toiminnalliset ratkaisut

Etsitään muutamaa työtä pelkäämätöntä partiolaista...
Leirin työtiimeihin kaivataan vahvistukseksi (yli 16-v):
• Kahvilatyöntekijöitä
• Turvamiestä tai turvanaista
• Soppamiehiä ja soppanaisia
• EA II-kurssin käyneitä
• Alaleirinjohtajaa
Ilmoittautua voi sähköpostitse osoitteeseen kiitele2006@partio.net

Kuljetukset

Bussien 1-4 lähtö- ja paluupaikka on lippukunnan kolo. Bussien 5 ja 6 lähtö- ja paluupaikat
ilmoitetaan myöhemmin. Lisätietoja saa oman lippukunnan yhteyshenkilöltä.
Bussi

Meno: Koti - Kiitele

Paluu: Kiitele - Koti

Lippukunta

Lähtee klo Perillä klo

Lähtee klo Perillä klo

1

Vantaa
Rajamäki

19:00
20:00

07:00

22:00

9:45
9:00

2

Tapiola
Helsinki
Viipuri

18:30
19:30
20:15

07:15

22:30

11:00
10:15
09:30

3

Kirkkonummi 19:00
Espoo
20:00

07:15

22:30

10:50
10:00

4

Tammisalo
Järvenpää

19:30
20:30

07:00

22:00

10:15
09:30

5

Tammela
Jyväskylä
Oulu

20:00
23:15
04:15

06:30

22:00

08:30
05:00
00:00

6

Turku
Muhos
Vaala

19:00
04:00
04:00

06:30

22:00

10:15
00:00
00:00

Lopuksi vielä liitteenä varustelista, mikäli aiempi kirje on päässyt hukkumaan...

3/4
Leirikirje 2

Leiriläisen varusteluettelo
Mänkijähuivi
Partiojäsenkortti (sisältää vakuutuksen)
Rinkka/reppu (kaikkien tavaroiden tulee olla kiinnitetty reppuun)
Talvimakuupussi ja -alusta
2 ulkovaatteet, jotka saa likaantua
Kengät (joihin mahtuu villasukat)
Paitoja ja alusvaatteita kuudeksi päiväksi
2 kerrastoa
Yöasu
Villapaita tai fleece
Villasukat
Sormikkaat, lapaset, kaulahuivi ja pipo
Hyvä taskulamppu ja useita varaparistoja
Pyyhe, saippuat, hammasharja
Teroitettu puukko ja laastaria
Kompassi
Tulitikut vesitiiviisti pakattuna
Ruokailuvälineet
Juomapullo
Nenäliinoja ja huulirasva
Henkilökohtaiset lääkkeet
Hakaneuloja
Vihko ja kyniä

Saa ottaa:
Sukset, sauvat ja monot tai lumikengät (kestävässä paketissa)

Ei saa ottaa:
Kännykkä
Huom. Nimikoi kaikki tavarat, koska ne menevät kuitenkin teltassa sekaisin.

Telttakunnan varusteluettelo
• Trangia (tavallinen poltin, ei kaasu) *

• Riukua 10m

• 3 litraa trangian polttoainetta *

• 3 maavaatetta

• 2 kirvestä *

• Rautalankaa

• 2 sahaa *

• Varahanskat

• Karttalaukku *

• Varapipo

• 3 ämpäriä

• Roskapusseja rulla

• 2 lumilapiota

• Rinkka/reppu *

• Kanki

• Neula ja lankaa

• Narua n. 20m (kuivaus/pyykki)

• Ilmastointiteippiä

• Paperia ja kyniä

• Ylimääräinen makuualusta *

• Myrskylyhtyjä 3 kpl

EA-paketti *

• Puolijoukkueteltta

• Laastaripaketti

• Kamiina, telttakepit, keskisalko

• Ensiside 2kpl
• Haavanpuhdistusaine
• Tehdaspuhtaita sidetaitoksia 4kpl
• Sideharsorulla 3kpl
• Teippirulla

Lippukunnan varustelista
• Ämpäreitä 6 kpl

• Vesikanistereita 4 kpl
• 3 pulkkaa
• Myrskylyhtyjä 4 kpl
• Valopetrolia 4 litraa
• EA-laukku (leirivarustuksella)

Tähdellä merkittyjä leiriläiset tarvitsevat myös ohjelmapisteissä.

4/4
Leirikirje 2

