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Lpk-info tammikuu 2006
Kiiteleelle on tulossa noin 300 mänkijää eri puolilta Suomea.

HUOM!

Ilmoittautuneet
15.1.2006

Espoo 6

Helsinki 37

Hämeenlinna 15

Jyväskylä 8

Järvenpää 25

Kirkkonummi 40

Muhos 6

Oulu 14

Tammisalo 18

Tammela 24

Tapiola 8

Turku 25

Vaala 4

Vantaa 34

Viipuri 2

Yhteensä 284

Jälki-ilmoittautuminen 17.2 saakka!
Kiiteleelle voi tehdä jälki-ilmoittautumisia lippukunnittain 17.2.2006 saak-
ka nettisivujen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Sen jälkeen leirille ei 
enää mahdu! Leirimaksut (55e/hlö) tulee olla lippukunnittain leirin tilillä 
159035-253347 eräpäivään 24.2.2006 mennessä.

Peruuttaminen 
Peruuttaneen tilalle voidaan ottaa lippukunnasta toinen henkilö. Lip-
pukunnan yhteyshenkilön tulee ilmoittaa vaihdoista Tatu Lertolalle 
<kiitele2006@partio.net>. Peruuttaneiden (joiden tilalle ei saada ketään) 
leirimaksuja ei korvata, mutta korvausta voi yrittää vakuutusyhtiöstä (lää-
kärintodistus).

Kännykät pois pääosasta 
Jottei kännyköiden piippaus varastaisi showta, leiritoimikunta on linjannut, 
että leiriläiset eivät tarvitse kännyköitä. Kotiväelle ilmoitetaan lähempänä 
pääsiäistä leirin puhelinnumero, johon voi soittaa hätätapauksessa. Jos 
leiriläisen kännykkä häiritsee, se voidaan takavarikoida leirin ajaksi. Johta-
jien ja staabilaisten odotetaan osaavan kännykkäkäytöstavat – puhelimia 
  käytetään leirillä huomaamattomasti. 

Rekrytointi
Leirille kaivataan tekijöiksi mukaan vielä:
     • Lääkäriä
     • 4 henkilöä Turvaan
     • 2 Ohjelmaan
     • 4 Muonituksen tiimiin

Telttakunta on Kiiteleen toimintayksikkö
Leirillä toimitaan telttakunnissa. Yksi telttakunta koostuu yhden teltan asukeista eli noin 
kymmenestä henkilöstä. Esimerkiksi ohjelmiin osallistuu telttakunnan vartioikäiset ja vartionjoh-
tajat. Tämän vuoksi yhteen telttaan ei pidä sijoittaa esim. kaikkia vartionjohtajia, vaan teltoissa 
tulee olla hajautettu ikäjakauma. Telttakunnanjohtaja vastaa ryhmän toiminnasta. 

Turvallisuus ennen kaikkea
Ennen leiriä Turva kehottaa vielä lippukuntia harjoittelemaan kipinämikkona toimimista, 
sillä leirillä on jokaisen vartiolaisen kyettävä tähän vastuulliseen tehtävään.

Turvan tehtävät leirillä ovat:

1. Leirin päivystäjänä toimiminen (siirtymiset ja vahvuustarkastukset)
2. Paloturvallisuudesta huolehtiminen (ennaltaehkäisy ja alkusammutus)
3. Järjestyksenvalvonnasta vastaaminen
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Ohjelman valmistaminen
Leirillä on teemana selviytyminen talvella, jonka ympärille suurin osa ohjelmista 

pyritään rakentamaan, mänkijämäisellä huumoriripauksella tietenkin. Lippukunnat ovat 
tärkeä tekijä ohjelmien onnistumisessa ja leiriläisten ikimuistoisten hetkien luomisessa. 

Pyritään siis tekemään parhaamme.

Ohjelmien on tarkoitus olla paitsi koulutuksellisia, myös hauskoja ja mielekkäitä. Partiomai-
suuden ja talviolosuhteiden vuoksi rastitehtävien tulisi olla toiminnallisia eikä luentomaisia. 
Osa tehtävistä on jo testausta vaille valmiita, muutaman tehtävän kohdalla lippukunta saa 
vapauden suunnitella tehtävän annetuissa raameissa. Lippukunnat voivat ehdottaa myös 
tehtävän edelleen kehitysideoita. Ohjelmat jaetaan lippukunnan koon ja kyvyn mukaan.

Viikolla 4 lippukuntien vastaaville lähetetään muokattu ohjelmapaketti, joka sisältää ohjel-
man yleiset ohjeet, lippukuntien roolin ohjelman tekemisessä sekä suunnittelun aikataulun. 
Lippukunnat työstävät omia ohjelmiaan tarkentaen rastisuunnitelmia sekä testaten rastien 
toimivuuden ja tehden muutoksia sen mukaan. Lippukunta tekee tarkan ohjelmasuunnitelman, 
hankintalistan sekä kustannusarviot hankinnoista. Lippukunnat palauttavat suunnitelmat 
viimeistään 3.3. Lippukuntia, joilla ei ole vielä omaa ohjelmaa lähestytään piakkoin. Tehdään-
hän ohjelmasta ikimuistoinen :)!

Kuljetustietoa tulossa
Kuljetuksien tiedot eivät ehtineet tähän Infoon, mutta lippukuntiin otetaan yhteyttä piakoin. 

Liitteenä varusteluettelot
Lopussa vielä telttakuntakohtaiset ja lippukuntakohtaiset varusteluettelot. 
Telttakunnan varusteissa on merkitty tähdellä ne, joita tarvitaan myös ohjel-
mapisteissä. Tarkista nettisivuilta mahdolliset muutokset.

Terveisin, 

Kiiteleen leiritoimikunta

<kiitele2006@partio.net>

http://kiitele.partio.net/
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Telttakunnan varusteluettelo 

• Trangia (tavallinen poltin, ei kaasu) *

• 3 litraa trangian polttoainetta *

• 2 kirvestä *

• 2 sahaa *

• Karttalaukku *

• 3 ämpäriä

• 2 lumilapiota 

• Kanki

• Narua n. 20m (kuivaus/pyykki)

• Paperia ja kyniä

• Myrskylyhtyjä 3 kpl

• Puolijoukkueteltta

• Kamiina, telttakepit, keskisalko

• Riukua 10m

• 3 maavaatetta

• Rautalankaa

• Varahanskat

• Varapipo

• Roskapusseja rulla

• Rinkka/reppu *

• Neula ja lankaa 

• Ilmastointiteippiä

• Ylimääräinen makuualusta *

EA-paketti *

• Laastaripaketti

• 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)
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