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MeTässä 2.-5.8.2017 !
Tervetuloa leirille!
Olet ilmoittautunut MeTässä -kesäleirillemme – hienoa! Meitä on tulossa Huutaman maastoihin noin 80
henkeä, ja viime hetken ilmoittautumisiakin otetaan vielä vastaan.
Tästä kirjeestä löydät toivottavasti kaiken tietämisen arvoisen ennen leiriä. Jos sen luettuasi jää vielä
jotain epäselväksi, ota yhteyttä omaan johtajaasi.
Saapumiset ja lähtemiset
Leiri aloitetaan tulopalalla keskiviikkona 2.8. klo 14.30. Leirialueelle voi saapua klo 13 alkaen.
Kannattaa varata mukaan evästä, ja pidempi matkalaisille kunnon lounastauko matkalla, koska
lämmintä ruokaa on tarjolla vasta päivällisellä. Leirille saavuttaessa tulee ensimmäisenä ilmoittautua
”leiritoimistoon”.
Koska viimeinen pätkä tietä on varsin kapea ja autojen kohtaaminen vähintään hankalaa, toivomme,
että paikalle saavuttaisiin kimppakyydein.
Leiri päättyy lauantaina 5.8. klo 13.00 alkavaan lounaaseen, jonka jälkeen noutajat voivat hakea
leiriläiset pois. Erityisesti aikuisista pyydetään vielä purkuapua yhteisiin rakenteisiin, jotta saadaan
maastosta kaikki pois näppärästi.
Kartta ja ajo-ohje
Huutaman leirialue sijaitsee Jyväskylässä, Vesangan alueella. Leirialueelle saavutaan Jyväskylä-Keuruu
tietä (nr 18), ja leirialueen navigaattoriosoite on Kinnaslammentie 240, Jyväskylä (kämppämme matkan
varrella osoitteessa Kinnaslammentie 199). Viimeiselle kapealle hiekkatieosuudelle pyritään
järjestämään liikenteenohjaus.
Leirille saavuttaessa autot ajetaan leirialueen sydämeen, kääntöpaikalle, jossa puretaan lastit. Leirille
jäävät autot siirretään tämän jälkeen pysäköintialueille kämpän läheisyydessä.
Leirin yhteystiedot ja kännykkäasiaa
Leirillä ei ole erillistä puhelinta, mutta mikäli leiriläisiä täytyy tavoitella, kannattaa tämä tehdä
ensisijaisesti omien johtajien kautta. Leirinjohtajana toimii Kati Larkkonen Jyväskylän Versoista, p.
040-7065423.
Leirille saa ottaa puhelimet mukaan, mutta kännykät ovat leiriläisten omalla vastuulla – niiden
vaurioita ei korvata leirin puolesta. Alueella on melko heikko matkapuhelinkenttä, joten ylimääräisiä
puheluita pyydetään välttämään, jottei verkko suotta kuormittuisi. Puhelimien lataaminen ei myöskään
ole leirillä mahdollista, ja leiriläisten tulee pitää puhelimet leirin ajan äänettömällä – johtajat pitävät
puhelimet päällä turvallisuussyistä.
Leiriohjelman ja hiljaisuuden aikana elektronisten laitteiden käyttö ei ole sallittua ellei toisin ilmoiteta.
Myös niiden häiritsevään käyttöön puututaan - annetaan kaikkien nauttia luonnon rauhasta!
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Elämää leirillä
Leirillä kaikki majoittuvat teltttoihin, jotka lippukunnat varaavat omille leiriläisilleen. Perheleiriläisten
tulee varata omat majoitteensa. Leiripäivät eivät koskaan ole ”tavallisia”, mutta tietyt asiat niissä
toistuvat: herätys, lipunnostot ja leiriruokien valmistaminen kuuluvat muun ohjelman ohessa
leiripäiviin. Yksi päivistä on haikkipäivä, jolloin tehdään ryhmittäin pieni kävelyretki lähimaastoihin. Ja
jo ennen leiriä voi miettiä parhaat iltanuotio-ohjelmat ja laulut, sillä kaikki pääsevät mukaan niitä
tekemään!
Koska leirimme on lyhyt, emme perusta leirille varsinaista kioskia. Kauppareissujen yhteydessä saattaa
kuitenkin kulkeutua jotain pikkuherkkua leiriin, jota voi sopuhintaan ostaa, joten kannattaa varata
vähän taskurahaa mukaan. Omia herkkujakin voi mukaan varata – kohtuudella!!
Leirillä otetaan valokuvia ja videoita partion omaan tiedotuskäyttöön, leirin järjestäjä ei luovuta
kuvamateriaalia ulkopuolisille tahoille. Sosiaaliseen mediaan kuka vaan saa – ja kannattaa – ladata
kuvia, päivityksiä ja mukavia hetkiä leiriltä. Kuvan julkaisija kuitenkin vastaa siitä, että kuvatut
henkilöt ovat antaneet luvan julkaisuun. Muista pyytää lupa ennen lataamista!
Leirimme on päihteetön. Myös tupakointi on ehdottomasti kielletty tällä leirillä. Leiriydymme kuivassa
kangasmetsässä, ja metsäpaloriski on suuri.
Vakuutukset ja leirimaksu
Partiojäsenmaksun maksaneilla on leirillä voimassa toissijainen partiovakuutus – tästä tarkempaa
tietoa löytää www.partio.fi/partiovakuutus. Ei-partiolaisten tulee itse huolehtia siitä, että heillä on
tarvittavat vakuutukset (tapaturma- ja matkavakuutus) leiriä varten.
Tämän leirikirjeen kanssa saat myös laskun leirimaksusta. Laskussa eräpäivä on 14.7., ja sitä ennen
osallistuminen leirille on mahdollista peruuttaa maksutta. Mikäli peruutat leirin sen jälkeen, maksusta
pidetään 50%. Sairastapauksissa koko leirimaksu voidaan palauttaa.
Ennakkoperuutukset leiristä tulee tehdä sähköpostilla omalle ryhmänjohtajalle ja leirinjohtajalle,
kati.larkkonen@gmail.com. Mikäli peruutus tulee sairastumisen johdosta leirin alkamispäivänä, soita
suoraan omalle johtajallesi!
Varusteet leirille – ja takaisin kotiin leirin jälkeen!
Varusteluettelo on omalla sivullaan tässä leirikirjeessä. Tavarat tulee merkitä huolella omalla nimellä (ja
lippukunnalla), koska kymmenien leiriläisten joukossa samanlaisia vaatteita, puukkoja, ruokailuvälineitä
yms. on monella henkilöllä.
Jonkin yksittäisen varusteen puuttuminen ei ole este leirille tulemiselle – kaikki lueteltu voi kuitenkin
säästä riippuen olla tarpeen. Pakkaa tavarasi esim. rinkkaan tai isoon laukkuun, niin että pystyt itse
kantamaan ne autolta leiripaikalle.
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Henkilökohtainen varusteluettelo
Vaatetus
- partiopaita, sudenpentupaita, sininen
college tai vastaava
- partiohuivi (jos on)
- tummat housut, shortsit tai hame
partiopaidan kanssa
- säähän sopiva kesäinen vaatetus
- ulkoilutakki
- sadetakki ja –housut
- kumisaappaat tai muut vedenpitävät
kengät
- villasukat
- varasukkia
- lippis tai hattu
- villapaita tai lämmin fleece
- alusvaatteita riittävästi
- lenkkarit tms. leirikengät
- pitkä- ja lyhytlahkeiset housut
- uimapuku tai uimahousut
- kangaskassi likaisille vaatteille
Yöpymisvälineet
- makuualusta
- makuupussi
- lämmin yöpuku, yösukat
- tyyny (halutessasi)
- yölelu (halutessasi)
- perheleiriläisille oma teltta
Ruokailuvälineet
omalla nimellä varustetussa kangaspussissa, ei
kertakäyttövälineitä
- syvä lautanen
- muki
- lusikka, haarukka, veitsi
Peseytymisvälineet
- saippua, shampoo (jos tarvetta)
- hammasharja ja –tahna
- pyyhe
- kampa, harja, hiussoljet…
- yms. henk.koht. hygieniaan tarvittava

Muu varustus
- henkilökohtaiset lääkkeet
- laastaria
- terävä puukko
- hyttysvoide/hyttyshattu
- tasku- tai otsalamppu täysillä paristoilla
- Raamattu
- muistiinpanovälineet (vihko, kynä)
- vesipullo (väh. 0,5 litraa)
- taskurahaa (kohtuudella)
- päiväreppu, johon saa päivähaikin ajaksi
vesipullon, eväät ja sadevarusteet
Lisäksi, jos haluat ja/tai kotoasi löytyy
- kompassi
- kamera
- trangia tai muu retkikeitin, ja siihen
sopivaa polttoainetta
- lasten pelastusliivejä (muista nimetä!!)

