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Tervehdys Mänkijä!

Olet lähdössä mukaan Kiiteleelle, hyvä! Toivotamme Sinut
tervetulleeksi Metsänkävijälippukuntien yhteiselle talvileirille
13.-18.4.2006.
Tässä leirikirjeessä on yleistä tietoa leiristä sekä varustelista ja vapautusanomus
kouluun sitä tarvitseville. Seuraava leirikirje tulee maaliskuussa, ja sitä odotellessa
voit käydä Kiiteleen nettisivuilla http://kiitele.partio.net/
Kiitele järjestetään pääsiäisenä 13.–18.4.2006 puolustusvoimien harjoitusalueella Taivalkoskella. Taivalkoski sijaitsee 130km Oulusta Kuusamon suuntaan.
Kiiteleelle on tulossa sinun kanssasi noin 300 partiolaista eripuolilta Suomea.
Lippukuntasi ohjeistaa sinua tarkemmin kuljetuksista leirille.
Leirialue on tilava, jossa mahdumme kaikki tekemään ohjelmat, avajaiset, päättäjäiset, kisat sun muut, saunomisetkin. Lunta paikalla on erittäin todennäköisesti,
joten sukset kannattaa ottaa mukaan - jos vain semmoiset omistat. Leirin ohjelma
koostuu pääosin erätaitojen opettelusta ja talvisesta hauskanpidosta.
Kiiteleellä yövytään kaminateltoissa ja jokainen toimii jossain vaiheessa kipinämikkona yövuoroissa. Kipinämikon vastuullisena tehtävänä on valvoa kaminan tulta,
ettei se pääse leviämään ja että teltassa on tasainen hyvä lämpötila. Kipinämikon
tehtävään liittyy tärkeitä ja vastuullisia asioita, joten toivottavasti opettelette kipinämikkona olemista ennen talvileiriä esimerkiksi vartion retkellä.
Leirille ei oteta kännyköitä, mutta leirillä tulee olemaan puhelinnumero, johon vanhemmat voivat soittaa hätätapauksessa. Puhelinnumero ilmoitetaan seuraavassa
leirikirjeessä. Seuraavalla sivulla löydät varusteluettelon leiriä varten. Lisää tietoja
leiristä saat ensi kirjeessä. Siihen asti, Adios!

Terveisin,
Tatu Lertola
Kiiteleen leirinjohtaja
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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.
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Suomen Metsänkävijöiden talvileiri Kiitele 2006

Parahin vastaanottaja,

Tänä pääsiäisenä järjestetään Suomen Metsänkävijälippukuntien kesken oma
talvileiri. Metsänkävijät ovat kuuluvat partioliikkeeseen, partioon ja juuri mänkijät (so. metsänkävijöihin kuuluvat partiolaiset) ovat reipashenkisimpiä. Pyydän
ystävällisesti, että tämä metsänkävijöihin kuuluva mänkijä pääsisi mukaan harjoittelemaan muiden mänkijöiden kanssa Kiitele -talvileirille taitoja, joita tarvitaan,
nyt ja aina, metsässä.
Leiri päättyy maanantaina 17.4.2006, mutta paluumatka takaisin kotikuntaan
venyy yöhön tai seuraavaan aamuun. Anon _________________________:lle
lupaa olla poissa opetuksesta 18.4.2006, jotta mänkijä voi rauhassa levätä ja
tulla seuraavana päivänä latautuneena takaisin kouluun.
Jos teillä on kysyttävää leiristä tai muusta, voitte ottaa yhteyttä minuun. Yhteystietoni löydätte nimeni alta.

Mänkijäterveisin,
Tatu Lertola
Kiitele 2006 Leirinjohtaja
Turun Metsänkävijät
t_lertola@yahoo.com
040 776 8338

