
Partiolippukunta Toimen Pojat ja Navigatores kutsuvat sinut 
mukaan yhteiselle maa- ja meritutkimusmatkalle!

Huhtikussa 2022 ilmoitettiin Suomen medioissa järisyttävästä löydöstä. 
Kaukaa Suomenlahden perukoilta on huhujen mukaan löytynyt ja täysin 

koskematon saari, jossa kukaan ei ole koskaan vielä käynyt. Saaren 
sanotaan olevan asumaton ja sieltä oletetaan löytyvän suunnattomasti 
rikkauksia. Lippukunnat Toimen Pojat ja Navigatores ovat lyöttäytyneet 

yhteen ja perustaneet retkikunnan tutkimaan tätä harvinaista löytöä.

Retkikuntamme jakautuu kolmeen osaan:

1. Merireititse ja maateitse leirille saapuvat ennakko-osastot  
(täysi-ikäinen johtajisto) valmistelemaan leirialuetta

2. Maateitse leirille saapuva ensimmäinen retkikunta  
(kaikki sudenpentuja vanhemmat)

3. Maateitse leirille saapuva täydentävä suuri retkikunta  
(sudenpennut)

Tässä kirjeessä annamme sinulle tarkemmat ohjeet retkikuntaan  
valmistautumiseen. Luethan sen ajatuksella läpi. Kesällä nähdään! 1/5

KESÄLEIRIN LEIRIKIRJE 2



TUTKIMUSRETKEN KOHDE (leirialue)

Tutkimusretkemme kohteena on kaukainen Suomenlahden 
saari Munapirtti (Svartholmen) Pyhtäällä. Leiriydymme saaren 
kaakkoisrannalla, Versön lomamökkien luona. Leirialue sijaitsee 
noin 1,5h ajomatkan päässä pääkaupunkiseudulta. 

VARTIOLAISTEN ja sitä van-
hempien leiri alkaa lauan-
taina 30.7. Leirialueelle siir-
rytään bussilla, lähtöajat ja 
paikat ovat:

Toimen Pojat

• LA 30.7. klo 07:50 Kauni-
aisten juna-aseman  
liityntäparkkipaikalta

Navigatores

• LA 30.7. klo 8:10  
Navigatoreksen kololta  
(Papinpöydänkuja 2)
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SUDENPENNUT osallistuvat 
leirille vain osaksi aikaa, saa-
puen vasta keskiviikkona 3.8. 
Leirialueelle siirrytään bussil-
la, ja lähtöajat ja paikat ovat:

Toimen Pojat

• KE 3.8. klo 12:50 Kauni-
aisten juna-aseman  
liityntäparkkipaikalta

Navigatores

• KE 3.8. 13:10 Navigato-
reksen kololta  
(Papinpöydänkuja 2)

KAIKKI IKÄKAUDET  
poistuvat leiriltä sunnuntai-
na 7.8. yhteisbusseilla.  
Bussien saapumispaikat ja 
ajat ovat:

Navigatores

• SU 7.8. noin klo 16:30 
Navigatoreksen kololla 
(Papinpöydänkuja 2)

Toimen Pojat

• SU 7.8. noin 16:50 Kauni-
aisten juna-aseman  
liityntäparkkipaikalla 

LÄHTÖ JA PALUU



TUTKIMUSMATKAN SÄÄNNÖT

OSALLISTUMALLA LEIRILLE jokainen leiriläinen sitoutuu  
noudattamaan seuraavia sääntöjä: 

1. Partiohuivi pidetään kaulassa koko leirin ajan, poislukien pur-
jehdukset.

2. Leirillä on nollatoleranssi kiusaamiseen. 

3. Uiminen on sallittua vain johtajan luvalla ja valvonnassa. Uimi-
sen aikana jokaisella on oltava uimapari.

4. Leiri on savuton ja päihteetön. 

5. Pese kädet usein: vähintään aina ennen ruokailua ja vessassa 
käynnin jälkeen. 

6. Kunnioita toisten omaisuutta. Älä lainaa ilman lupaa. Lainatut 
varusteet on palautettava. 

7. Häiritsevän puhelimen käytön takia leiriläisen puhelin voidaan 
takavarikoida. Leiriläisen saa tavoitettua leirin johtajan. Suden-
pennut eivät saa käyttää puhelinta leirin aikana. Kännyköihin tai 
muihin elektronisiin laitteisiin ei tarjota latausmahdollisuutta.
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ESIMERKKI LEIRIPÄIVÄSTÄ

AAMU ALKAA herätyksellä. 
Lipunnoston ja aamupalan 
jälkeen on ohjelmaa. Lou-
naan ja päivällisen savut eli 
keittiövartiot valmistavat ja 
syövät ohjelman lomassa 
omissa savuissaan. Ohjel-
ma-aikoja on päivässä kol-
me: aamupalan ja lounaan 
välissä, lounaan ja päivälli-
sen välissä sekä päivällisen 
jälkeen. Illalla on iltapala 
sekä iltatoimet ennen  
hiljaisuutta.

KOTI-IKÄVÄ

KOTONA ON JO ETUKÄTEEN hyvä kertoa lapselle leiristä 
ja leiriolosuhteista.  Kaikkien on hyvä tiedostaa, että leirin 
aikana kenelle tahansa voi tulla koti-ikävä. Se on ihan nor-
maalia ja kertoo vain siitä,  että ikävöitävät ihmiset ovat tär-
keitä. Ikävän kanssa on hyvä oppia elämään, eikä sen takia 
ketään haeta pois leiriltä.

SUDENPENNUT eivät saa ottaa leirille puhelinta. Kerääm-
me kaikki häiriötä aiheuttavat älylaitteet takavarikkoon lop-
puleiriksi. Leirissä ei ole latausmahdollisuutta ja puhelimet 
hajoavat ja hukkuvat helposti leiriolosuhteissa. Jos puhelin 
on mukana, ethän soittele suoraan nuorille leiriläisille. Tämä 
aiheuttaa koti-ikävää, jota on vaikea leirin päässä hoitaa. Tar-
vittaessa yhteyden leiriläisiin saa leirinjohdon kautta.



 □ partiohuivin ja -paidan 

 □ rinkan ja pienen 
päivärepun 

 □ rinkan sadesuojan

 □ makuupussin ja -alustan

 □ istuinalustan 

 □ kangaskassin likapyykille 

 □ alusasuja ja sukkia

 □ aluskerraston 

 □ t-paitoja 

 □ uima-asun ja pyyhkeen 

 □ shortsit/kevyet housut 

 □ vähintään kahdet pitkät 
housut 

 □ hupparin/collegepaidan 

 □ lippalakin tai muun 
päähineen

 □ pipon ja sormikkaat 

 □ villasukat

 □ hyvät metsässä 
liikkumiseen soveltuvat 
kengät ja vettä pitävät 
varakengät, esimerkiksi 
vaelluskengät tai 
kumisaappaat 

 □ purjehtimiseen 
suosittelemme 
vaaleapohjaisia 
lenkkareita

 □ sadetakin ja sadehousut 

 □ puukon ja kompassin 

 □ muistiinpanovälineet  

 □ neulan ja lankaa 
leirimerkin ompeluun 

 □ hammasharja, tahna ja 
muut hygieniavälineet 

pesuaineet tarjotaan leirin 
puolesta, ethän ota omia 
mukaan!

 □ aurinkorasvaa

PAKKAUSLISTA (tulosta tarvittaessa)

Mukaan tarvitset ainakin nämä

 □ soittimen

 □ rannekellon

 □ radion

 □ kameran

Leiritavarat pitää pakata rinkkaan siten, että su-
denpentu pystyy kantamaan rinkkaa itse. Tämä 
voi olla haastavaa sillä varusteita tarvitaan pal-
jon ja tilaa rajallisesti. Ylimääräistä tavaraa ei 
siis kannata pakata mukaan. Kaikki leirille läh-
tevät tavarat pitää nimetä selkeästi. Viikonlopun 
aikana kerkeää syntymään iso löytötavarapino 
ja jokaisella leirillä ainakin muutama tavara ei 
löydä omistajaansa. 

Mukaan voit ottaa myös

 □ omat lääkkeet (tarvittaessa 
käyttöohjeineen) 

 □ otsalampun 
varaparistoineen 

 □ vedellä täytetyn 
juomapullon, vähintään 1 
litra 

 □ ruokailuvälineet 
kangaspussissa

 □ kaksi syvää lautasta

 □ muki

 □ lusikka, veitsi ja 
haarukka

 □ astiapyyhe

 □ yksivärinen ja logoton 
keltainen T-paita (tähän 
painetaan leirin logo. 
Huom! mielellään 
puuvillapaita, ei tekninen)

 □ aurinkolasit ja niille kova 
kotelo ja tarvittaessa kova 
silmälasikotelo

 □ hyttyskarkotetta

 □ riippumaton ja sille 
puunhalaajat (eli 
vähintään 2cm levyiset 
remmit tai suojat)

 □ retkityynyn

 □ unilelun

 □ jotain pientä tekemistä, 
kuten frisbeen, lukemista 
tai pelikortit

Kun pakkaatte rinkkaa kannattaa pakkaaminen 
tehdä yhdessä sudenpennun kanssa, jotta lap-
si tietää retkellä, mistä tavarat löytyvät. Yleen-
sä makuualusta ei mahdu rinkan sisälle, joten 
se on kiinnitettävä rinkkaan remmeillä. Muuten 
kannattaa välttää tavaroiden kiinnittämistä rin-
kan ulkopuolelle. Nämä vaikeuttavat kantamis-
ta ja tippuvat helposti.



OHJEITA LEIRILLE LÄHTIJÄLLE

1. Leiriläisen on pakattava rinkkansa itse. Leirillä lapsi joutuu itse 
etsimään tavarat rinkasta; useimmiten hämärässä varastoteltas-
sa. Johtajat eivät pysty etsimään kaikkien leiriläisten rinkkoja, 
joten lasten on tiedettävä, mistä tavarat löytyvät.

2. Nimikoikaa kaikki tavarat; myös makuupussi! Lapset eivät tun-
nista omia tavaroitaan. Leirin lopussa löytötavarat jaetaan ja 
viedään kololle löytötavaralaatikkoon joksikin aikaa.

3. Opetelkaa makuupussin ja -alustan poistaminen kuljetuspussis-
ta. Samoin lapsen pitää osata pakata makuualusta ja -pussi ta-
kaisin pusseihinta.

4. Opettakaa lapsi juomaan vettä. Johtajat käskevät juomaan 
usein, mutta kaikkien nesteytystä on mahdotonta pitää silmäl-
lä. Nestehukan välttää parhaiten käyttämällä hattua ja juomalla 
paljon vettä.

5. Älä luota säätiedotukseen vaatteita pakatessa. Kesällä voi sataa 
ja olla kylmää, vaikka Ilmatieteenlaitos ei niin luvannutkaan.
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YHTEYSTIEDOT (Leirin vastuuhenkilöt):

LEIRIN NETTISIVUT JA SOME

Tämän viestin tiedot ja mahdolliset tulevat tiedot 
julkaistaan leirin nettisivuilla. Sivulla tullaan myös 
julkaisemaan leiriltä otettuja kuvia leirin jälkeen. 
Leirin aikana voit myös seurata leirielämää lippu-
kuntiemme sosiaalisissa medioissa!

Toimen Pojat:

Matias “Myntti” Nyländen
Presidentti / Leirinjohtaja

matiasnylanden@gmail.com
050 343 4288

Navigatores:

Emmi von Gruenewaldt
Lippukunnanjohtaja / Leirinjohtaja

emmivongruenewaldt@gmail.com
050 460 5861

Leirin sivut

Toimen Poikien instagram

Navigatoresin instagram

https://www.toimenpojat.fi/pooki.html
https://www.toimenpojat.fi/pooki.html
https://www.instagram.com/toimenpojat/
https://www.instagram.com/toimenpojat/
https://www.instagram.com/navigatoresry/
https://www.instagram.com/navigatoresry/

