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Kesä on täällä. Se tarkoittaa myös, että Salvos alkaa aivan kohta. Meitä on Salvokselle lähdössä lähes 100 
leiriläistä.  
Seuraavilta sivuilta löydät tärkeitä ohjeita leiriä varten, joten ne kannattaa lukea ajatuksella läpi.  
Leirille valmistautuminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Pakkaaminen viimeisenä iltana/aamuna johtaa 
turhaan säheltämiseen ja tavaroiden unohteluun. 
Kotiväellä on myös mahdollisuus päästä mukaan leiritunnelmaan. Lippukuntien somekanavia seuraamalla 
Facebookissa ja Instagramissa pääsee nauttimaan kuvatunnelma paloista leiriltä. Jos ette halua palveluihin 
kuvia, joista voi tunnistaa lapsesi, ottakaa yhteyttä lippukunnan yhteyshenkilöön ennen leirin alkua. 
 

Lähtö ja paluu: 
Leirille lähdetään ja palataan busseilla. 
 
Toimen Pojat lähtevät Kauniaisten juna-asemalta parkkipaikan puolelta klo 7.00  
Toimen Tytöt lähtevät Arabiakeskus, Hämeentie 135 klo 7.30 
Pyhtään Korpisudet lähtevät ”Vanhan motellin aukiolta”, Motellikuja 1, klo 7.00 
KotaPartio lähtee Valkealan, Jokelan S-marketin parkkipaikalta klo 8.00 
 
Lähtöpäivä on 30.6.2018 ja ilmoitetut ajat ovat bussien lähtöaikoja, muista olla ajoissa paikalla. 
 
Kun saavut lähtöpaikalle, etsi johtaja nimilistan kanssa ja käy ilmoittamassa, että olet paikalla. Tavaroiden  
pakkaaminen bussiin sekä oman paikan etsiminen vievät hetken, joten paikalle kannattaa tulla vähintään 10 
minuuttia ennen lähtöä. 
 
Sudenpennut palaavat leiriltä maanantaina 2.7. yhteiskuljetuksella, ajaen Valkealan kautta (Jokelan S-
marketilla noin 18.00) siitä Arabiakeskus, Hämeentie 135 (Toimentytöt pysähdys noin kello 19.40), ja 
Kauniaisten juna-asema n.20.00 
 
Muut leiriläiset palaavat lauantaina 7.7. yhteiskuljetuksilla, jotka lähtevät Hänkästä kello 17.00.  
Bussi 1: Kymenlaaksoon. Valkealan Jokelan S-marketilla noin klo 20.30 ja Pyhtää ”vanhan motellin aukio” 
noin klo 21.30 
Bussi 2: Pääkaupunkiseudulle Toimentytöt Arabiakeskus, Hämeentien 135 noin klo 21.40 ja Kauniaisten juna-
asemalla noin 22.10 
 

Lippukuntien yhteyshenkilöt:  
 
Toimen Pojat: Julius ”Julle” Maylett, 044-0301095, juliusmaylett@gmail.com 
 
Toimen Tytöt: Kukka-Maaria ”Kukkis” Hautamäki, 040-5746573, kukka.hautamaki@gmail.com 
 
Kotapartio: Anne ”Nanne” Heilala, 
 
Pyhtään Korpisudet: Jouni ”Immu” Salama, 040-7449167, immu@korpisudet.net 

 

mailto:immu@korpisudet.net
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Salvoksen leirisäännöt: 
Osallistumalla leirille jokainen leiriläinen sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Jos sääntöjä ei  
noudateta ja osallistuja aiheuttaa vaaraa tai haittaa itselleen tai muille leiriläisille, voidaan täysi- 
ikäinen osallistuja lähettää kotiin omakustanteisesti kesken leirin eikä leirimaksua tällöin palauteta.  
Alaikäisen osallistujan kohdalla huoltaja kutsutaan hakemaan hänet pois leiriltä.  
 
1§ Leirillä käyttäydytään partiomaisesti ja otetaan muut huomioon. 

2§ Leirialueelta ei poistuta ilman erillistä lupaa. 

3§ Leirillä pidetään koko ajan partiohuivia. 

4§ Leirissä on hiljaisuus kello 22-08. Hiljaisuuden aikana leirien alueella meluaminen on kielletty. Johtajat 
voivat järjestää rauhallista ohjelmaa poissa savuista hiljaisuuden aikana, jos se ei häiritse nukkumista. 

5§ Tupakointi on ehdottomasti kielletty alaikäisiltä, muille osoitetaan leirin ulkopuolella tupakointipaikka. 

6§ Päihteiden käyttö leirissä on ehdottomasti kiellettyä, tupakointi aikuisille on sallittua vain leirin 
ulkopuolella. 

7§ Uiminen ohjelman ulkopuolella on sallittu vain täysi-ikäisen johtajan luvalla. Uimaan lähdettäessä on 
aina oltava oma uimapari, sekä johtaja savusta mukana. Rannalla noudatetaan valvovan johtajan ohjeita. 

8§ Leirillä on nollatoleranssi kiusaamiselle. Kiusaamiseen puututaan heti! 

9§ Jos leiriläinen rikkoo leirin sääntöjä vakavasti tai toistuvasti, vanhempi hakee hänet pois leiriltä. 

10§ Häiritsevä puhelimen käyttö johtaa sen takavarikointiin. 

11§ Kunnioita toisten varusteita, lainaa vain, jos saat luvan ja palauta ne käytön jälkeen. 

12§ Yleistä turvallisuutta pitää noudattaa ja noudattaa johtajien ohjeita kaikissa tilanteissa. 

13§ Pese kätesi huolellisesti vähintään ennen ruokailua ja vessassa käynnin jälkeen. 

14§ Kaikki leirille osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALVOS 2018      
 

 

Varustelista: 
Leiri pidetään keskikesästä ja Suomen sää voi olla epävakaa.  
Illalla ja yöllä lämpötila voi laskea hyvin alas, joten varaa riittävästi lämmintä ja vedenpitävää  
päällepantavaa mukaan ja ota riittävän lämmin makuupussi mukaan. 
 

Mukaan tarvitset ainakin: 
 partiohuivin ja -paidan 

 rinkan ja pienen päivärepun 

 rinkan sadesuojan  

 makuupussin ja -alustan 

 kangaskassin likapyykille  

 alushousuja ja sukkia 

 aluskerraston  

 t-paitoja  

 shortsit/kevyet housut  

 pitkät housut  

 pitkähihaisen paidan  

 hupparin/collegepaidan  

 yövaatteet  

 lippalakin tai muun hatun  

 pipon  

 sormikkaat 

 villasukat 

 huivin tai kaulaliinan  

 hyvät kävelyyn soveltuvat kengät (haikille 
parhaat kengät ovat vaelluskengät) 

 kumisaappaat  

 sandaalit  

 takin ja ulkohousut 

 sadevaatteet  

 puukon (taittoveitsi soveltuu huonosti leirille) 

 kompassin 

 juomapullon (täytettynä)  

 muistiinpanovälineet 

 punaisen t-paidan ilman mitään kuvia, 
paitaan painetaan leirin logo 

 neulan ja lankaa 

 uimapuvun  

 pyyhkeen  

 hygieniavälineet (pesuaineet, hammasharja ja 
–tahna)  

 omat lääkkeet (tarvittaessa ohjeineen)  

 otsa-/taskulampun varaparistoineen  

 istuinalustan  

 aurinkolasit  

 ruokailuvälineet (syvä lautanen, muki, lusikka, 
veitsi ja haarukka, astiapyyhe) kangaskassissa 

 pienet ensiapuvälineet: laastaria, 
rakkolaastaria 

 aurinkorasvaa 

 hyttys-/ötökkäkarkoitetta 

 SUDENPENNUILLE: pelastusliivit, mikäli löytyy 
 

Mukaan voit ottaa myös 
 Vähän rahaa, bussit saattavat pysähtyä 

huoltoasemalla, josta voi ostaa vaikka 
jäätelön. Muuten leirissä ei rahaa tarvitse. 

 soittimen 

 radion 

 kameran 

 jotain pientä tekemistä, kuten lukemista, 
pelikortit, tms. 

 unilelun 

 riippumaton (ei sudenpennuille, riippumaton 
narujen tulee olla paksut, etteivät ne pureudu 
puuhun) 

 

Mukaan et tarvitse 
 ylettömät määrät karkkia 

 hienompi elektroniikka 

 
Leiriläisen on pakattava rinkkansa itse. Leirillä lapsi joutuu itse etsimään tavarat rinkasta; usein hämärässä 
varastoteltassa. Johtajat eivät pysty etsimään kaikkien leiriläisten rinkkoja, joten lasten on tiedettävä mistä 
tavarat löytyvät, totta kai pienimpiä autetaan, mutta riemu kun lapsi selviytyy itse on tuntuva. 
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Likaisille vaatteille on oltava oma pussi. Puhtaat ja likaiset vaatteet pystyy erottamaan, kun ne on jaettu 
selkeästi omiin pusseihinsa. 
 
Nimikoikaa kaikki tavarat; myös makuupussi! Lapset eivät tunnista omia tavaroitaan. Leirin  
lopussa löytötavarat, joita kukaan ei tunnista ja joiden arvo on alle 20 €, heitetään pois.  
 
Varustelistassa pienellä repulla tarkoitetaan pientä reppua esim. ohjelmaan tai uimaan mentäessä.  
Muovipussi on todella huono tavaroiden kantamista varten. 
 
Opetelkaa lapsen kanssa makuupussin ja -alustan poistaminen kuljetuspussista. Samoin lapsen  
pitää osata pakata makuualusta ja -pussi takaisin kuljetuskuntoon. 
 
Kumisaappaat / varrelliset kengät eivät ole vain vesisadetta varten. Crocsit haikilla soisessa tai  
epätasaisessa maastossa ovat huono valinta. 

 
Hyvä tietää: 
Leirialue Hänkkä on Toimen Poikien leirialue Taakansaaressa, Haukivuoressa.  Alue on saaren kärjessä ja 
joka puolelta meitä siis ympäröi vesi. Kiinteitä rakennuksia alueella ei ole, paitsi huussi, eikä myöskään 
sähköä (mitään elektronisia vempeleitä ei saa siis ladattua). Eli vietämme ihan metsäleiriä. 
 
Majoittuminen Keva = Keittiövartio 
Leiriläiset seikkailijasta ylöspäin pääsevät rakentamaan itse oman savunsa (majoittumisalue) sekä 
testaamaan kykyjään ruuanlaitossa. Ahertamisen palkintona on ikioma alue, josta muodostuu reilun 
viikon aikana melkein kuin koti. Keittiövartiot muodostetaan yhdistämällä muutamia eri lippukuntien 
ryhmiä. Saman savun alueella tulee siis olemaan kaikki tutut kaverit viikkotoiminnasta, mutta myös 
uusia tuttavuuksia. Oma alue tuo vapautta ja samalla vastuuta. Kaikille keittiövartiolle osoitetaan 
oma johtaja, joka auttaa päivätoiminnassa ruuanlaitosta hammaspesuun. 
 
Sudenpennut majoittuvat puolijoukkueteltoissa omalla alueellaan, johon he myös rakentavat oman leirinsä. 
Sudarit ruokailevat pääsääntöisesti keskuskeittiöllä. 
 
Ruokailu 
Partioleirillä kaikki ruoka ei ole saman makuista kuin äidin superherkku, mutta AINA pitää syödä vähän. 
 
Ruokailuvälineitä säilytetään kangaspussissa ja pussia naulassa. Varmista, että ruokailuvälinepussissa  
on nauha tms. josta pussin saa roikkumaan. Ruokailuvälinepussin tulee olla hengittävästä  
materiaalista. Muovinen pussi ei kelpaa. 
 
Johtajat käskevät juomaan usein, mutta kaikkien nesteytystä on mahdotonta pitää silmällä. Nestehukan 
välttää parhaiten käyttämällä hattua ja juomalla paljon vettä. 
 
Haikki on pienimuotoinen vaellus, jossa käveltävä matka ja matkan varrella olevat tehtävät  
vaihtelevat eri ikäkausille (haikille eivät osallistu sudenpennut leirin aikana). Haikilla varusteet kannetaan 
omassa rinkassa mukana, ne tavarat mitä ei tarvitse haikilla voidaan leiriin. 
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Leiripäivä 
Aamu alkaa herätyksellä, kevat käynnistävät aamupalapuuhat ja sudarit saavat aamupalan keskuskeittiöllä. 
Lipunnoston ja telttatarkastusten jälkeen alkaa ohjelmaosiot.  
Lounaan ja päivällisen kevat valmistavat ja syövät ohjelman lomassa omissa savuissaan. Sudarit saavat 
ruokansa keskuskeittiöltä. Ohjelma-aikoja on päivässä 3: aamupalan ja lounaan välissä, lounaan ja 
päivällisen välissä, sekä päivällisen jälkeen. Illalla vielä iltapala sekä iltatoimet ennen hiljaisuutta.  
 
Hygienia leirillä 
Leirioloissa hygienian tarve korostuu, jotta vältämme vatsapöpöt. Käsienpesu ja tiskaus ovat jokapäiväisiä 
leiriläisten puuhia. Harjoitelkaa käsien pesua; sormenpäiden kastelu juoksevassa vedessä ei ole riittävää. 
Leireillä ei ole lämmintä vettä käsien pesuun, joten kädet pitäisi pystyä pesemään viileällä vedellä. Leirillä 
jokainen tiskaa omat astiansa, vadeissa lämpimässä vedessä (ilman juoksevaa vettä), tätä voisi myös 
kokeilla ennen leiriä varsinkin pienimpien leiriläisten kanssa. 
 
Koti-ikävä  
Kotona on jo etukäteen hyvä kertoa lapselle mitä leiri on ja se, että joskus leirin aikana kenelle tahansa voi 
tulla koti-ikävä, se on ihan normaalia ja kertoo vain kuinka tärkeitä ikävöitävät ihmiset ovat.  Ikävään ei 
kuole eikä sen takia ketään haeta pois leiriltä. 
 
Elektroniikka 
Kännyköihin tai muihin elektronisiin vempaimiin ei tarjota latausmahdollisuutta. 
Häiritsevät ja sääntöjen vastaiset puhelimet kerätään leirin ajaksi talteen.  
Jättäkää puhelimet siis suosiolla kotiin, metsässä ne vain kastuvat, hajoavat ja häviävät.  
 
Leiri tai partiovakuutus eivät korvaa leirillä rikkoutunutta elektroniikkaa. 
 
Varaa silmälaseille mukaan kova kotelo. Teltassa ei välttämättä ole suojaisaa koloa, johon kukaan  
ei varmasti rojahda. 
 

Kesätyötakuu 

Johtajat voivat ilmoittaa kesätöistään 4.6 saakka laittamalla viestiä leirinjohtajalle, Jullelle. Tällöin 

peruuttaminen menee kesätyöturvan piikkiin. Tämän jälkeen tapahtuneet perumiset laskutetaan tavallisten 

perumiskäytäntöjen mukaan. 


