
Heippahei sinä Rusakko2016 leirille lähtijä tai huoltaja!

Tämä kirje sisältää kaiken tärkeän tiedon leiriin liittyen. 
Tutustukaa kirjeeseen huolella ja yhdessä.

Käytännön asiat lyhyesti

Ajankohta
pitkä leiri: seikkailijat ja vanhemmat 3. - 9.7.

sudenpentuleiri 6. - 9.7.

vierailupäivä 9.7.

su 3.7. ke 6.7. la 9.7.

Vierailupäivä
Vanhemmat ja muu kotiväki ovat tervetulleita osallistumaan viimeisen 
leiripäivän tapahtumiin klo 10:30 alkaen. Leirin viimeinen lipunlasku on klo 
14.30 minkä jälkeen suunnataan korvat kohti kotia noin klo 15.00 alkaen. 
Lisätietoja lähetetään ilmoittautuneille. Ilmoittauduthan vierailupäivään 14.6. 
mennessä täällä: http://urly.fi/CPc

Vierailupäivä on ilmainen (vapaaehtoinen ruokamaksu). Leirin oma kiska on 
auki vierailupäivän ajan.

Vierailupäivään osallistuvan kannattaa pakata mukaan:
 
- Säänmukaiset vaatteet
 
- Istuinalusta
 
- Juomapullo
 
- Ruokailuvälineet (syvä lautanen, kahvikuppi, lusikka, haarukka ja veitsi)

Partiolupaus annetaan kerran jokaisen ikäkauden aikana. Edellinen 
lupauksenantotilaisuus järjestettiin tammikuussa partiolaisten kirkkopyhässä. 
Seuraava tilaisuus antaa partiolupaus on Rusakolla vierailupäivänä. Ilmoitatko 
Nooralle (liljanto@gmail.com), jos lapsesi haluaa antaa lupauksen Rusakolla.

Lupauksenanto

Kuljetukset leirille ja takaisin
Leiri järjestetään Kattilaniemen leirikeskuksella.
Osoite on: Kattilajärventie 30, Espoo.
 
Sudenpennut: Kuljetus leirille lähtee Kuitinmäen koululta (Kuitinkuja 4) 
keskiviikkona 6.7. klo 09:10. Tapaamme klo 9.00. Huom olethan ajoissa 
paikalla, sillä bussi ei voi odottaa.
 
Seikkailijat ja sitä vanhemmat: Tapaamme kololla sunnuntaina 3.7. klo 10:00. 
 
Leiriltä palataan kotiin sunnuntaina 9.7. vanhempien kyydeillä. Vierailupäivän 
ilmoittautumisen päätyttyä saa jokainen osallistuja sähköpostitse tiedon 
siitä,kenen kyydissä palaa leiriltä. Pyydämme, että kuljettajina toimivat 
vanhemmat ottavat itse yhteyttä kyydissä olevien lasten vanhempiin, jotta 
aikataulu ja kotiin saapuminen voidaan sopia ilman välikäsiä.



Mitä Rusakolla tehdään?
Leirin päiväohjelma on suurin piirtein seuraavanlainen:
 
08:00 Herätys, aamupala ja lipunnosto
10:00 Ikäkausien omaa ohjelmaa eli Kipinöitä
12:00 Lounas
13:00 Pupu-ohjelmaa
15.00 Lisää Kipinöitä
17:00 Päivällinen
18:00 Koko OMSin yhteinen iltaohjelma
20:00 Lipunlasku ja iltapala -> nukkumaan

Viime kesäleiri Pupu sai paljon kiitosta rennosta ja kiireettömästä Pupu-
ohjelmasta. Sama mukava ja rento meininki jatkuu myös Rusakolla! 
Pupumerkin suorituksia täydentävät Kipinät eli ikäkausien omat ohjelmat. 
Iltaisin kokoonnumme yhdessä iltaohjelmaan nauttimaan sketseistä ja 
lauluista ja luvassa on myös yllätyksiä!

Yöpyminen

Kiska

Turvallisuus

Yhteydenpito

Leirin peruuttaminen

Leirillä nukutaan teltoissa. Sudenpennut nukkuvat BigFun -teltoissa, 
seikkailijat  puolijoukkueteltoissa ja tarpojat Niger-teltoissa.
 
Riippumaton voit halutessasi ottaa mukaan yhteisiä päiväunia varten. Yöunet 
nukutaan kuitenkin teltoissa.

Rusakon oma kiska palvelee päivittäin lounaan jälkeen. Kiskalta voi ostaa 
jälkkäriksi herkkuja kuten limua tai karkkia. Kiskaa varten leirille voi ottaa 
mukaan hieman käteistä sekä pienen rasian herkkuja varten.

Leirillä panostetaan jokaisen leiriläisen turvallisuuteen. Jokaisella leirille 
osallistuvalla johtajalla on suoritettuna Turvallisesti Yhdessä -koulutus. Tämän 
lisäksi leirillä noudatetaan Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeita ja leirille 
on laadittu oma turvallisuussuunnitelma.
 
Leirillä on paikalla oma ensiapuvastaava (Miia-Liisa ”Miikku” Pulkkinen), 
jolla on mahdollisuus antaa ensiapua vahingon sattuessa. Leirin ensiapu 
varmistaa myös, että lääkkeitä annetaan, säilytetään ja kuljetetaan 
asianmukaisesti. Mikäli leiriläisen terveystiedoissa tapahtuu muutoksia ennen 
leiriä tai haluatte keskustella EA-vastaavan kanssa, voi Miikkuun olla suoraan 
yhteydessä (miikka.liisa@gmail.com).

Ethän ota mukaan elektronisia välineitä! Näitä ei partiovakuutus korvaa. Sitä 
paitsi leirillä on tarkoitus viettää aikaa siellä olevien ihmisten kanssa luonnon 
keskellä. Puhelimia ei siis myöskään saa olla lapsilla mukana. Johtajilla 
on puhelimet mukana turvallisuussyistä. Hätätilanteissa yhteyden kotiin 
saa johtajien puhelimesta. Vanhemmat saavat tarvittaessa yhteyden leiriin 
soittamalla Nooralle 0503213634.
 
Leiriläiselle voi lähettää sähkeitä nettipalvelun välityksellä http://tinyurl.com/
pupuviesti
 
Viestit printataan ja jaetaan päivittäin lounaalla, joten lähetäthän viestisi 
ajoissa!
 
Kotiväki voi tämän lisäksi seurata leirikuulumisia netissä:
https://www.facebook.com/OlarinmaenSamoojat
https://instagram.com/olarinmaensamoojat/
https://www.flickr.com/photos/olarinmaensamoojat/

Leirin peruuttaminen sairastapauksessa onnistuu ilmoittamalla asiasta 
lippukunnanjohtaja Kiralle. Sairastapauksissa leirimaksun saa takaisin 
partiovakuutuksesta. Ohjeet löytyvät täältä: http://toiminta.partio.fi/lippukunta/
turvallisuus-ja-vakuutukset
 
Mikäli leiri peruuntuu muusta syystä kuin sairastumisesta voi paikkaa yrittää 
”myydä” eteenpäin esim lippukunnan Facebook-sivuilla.

Rusakkoa-jo-odottavin-terveisin,
 Pääpupu Noora ja muut

Jäikö jokin mietityttämään tai 
askarruttamaan? Noora auttaa 
mielellään!
lijanto@gmail.com / 0503213634



Varusteet
Yleistä:
 
On tärkeää, että leirille lähtevä lapsi pakkaa rinkkansa itse, että hän 
hämärässäkin tietää, missä kuivat sukat ovat ja mistä löytyy makuupussi. 
Vanhempien tehtävä on kuitenkin pitää huolta, että kaikki tarvittavat välineet 
ja varusteet ovat mukana ja VESITIIVIISTI PAKATTUJA. Huomioithan 
myös, että leiri on normaalista poiketen noin kuukautta aikaisemmin kuin 
normaalisti, joten myös lämmintä vaatetta tarvitaan.
 
Varaudu kylmään, sateeseen ja helteeseen. Vaatteiden pesuun ei leirillä ole 
mahdollisuutta.

Telttamajoituksessa tavarat tuppaavat menemään sekaisin, joten nimeättehän 
huolellisesti jokaisen mukaan otetun tavaran. Merkitsemisen voi tehdä siihen 
soveltuvalla tussilla. Tavarat on hyvä pakata rinkan sisälle vesitiiviisti esim. 
muovipusseihin ja rinkan sadesuoja on myös oltava jokaisella mukana, sillä 
rinkkoja säilytetään ulkona koko leirin ajan.

Varusteluettelo
PARTIOVARUSTEET
 
o Partiopaita ja -huivi
o Puukko & tulitikut
o Kompassi
 
VAATTEET JA ASUSTEET
 
o Lippis ja pipo
o Tuulenpitävä takki
o Yksi pitkä aluskerrasto
o Kahdet pitkät housut
o Villapaita
o Alusvaatteita ja sukkia
o Shortseja ja t-paitoja

o Kumisaappaat ja villasukat
o Lenkkarit ja sandaalit
o Sadeasu
o Joustavat liikuntaan soveltuvat 
vaatteet (tarpojat)
o Vaatteet jotka saavat likaantua ja 
kastua (seikkailijat)
 
YÖPYMISVARUSTEET
 
o Makuupussi & (Tyyny)
o Retkipatja, solumuovinen, 
ei pumpattavia patjoja sillä ne 
puhkeavat helposti
o Yöasu ja unilelu (esim. pupu)

RUOKAILUVÄLINEET
 
o kangaspussi ruokailuvälineille 
(sellainen, jonka voi ripustaa 
naulaan)
o Kangaspussiin pakattuna 
(särkymättömät, ei kertakäyttöiset):
o syvä lautanen x 2
o muki
o lusikka, haarukka ja veitsi
o Juomapullo, vähintään 0,5 litraa 
(täytä kotona valmiiksi)
 
RETKEILYVÄLINEET
 
o Rinkka
o Pieni ja kevyt päiväreppu
o Otsa- tai taskulamppu + 
varaparistot
o Istuinalusta
 
PESEYTYMISVÄLINEET JA 
HYGIENIA:
 
o Pyyhe ja uima-asu
o Pieni pyyhe
o Pesupussi (kankainen), jossa:
o Hammasharja ja -tahna
o Kosteusvoide, huulirasva, 
aurinkovoide
o Kampa tai hiusharja, hiuslenkkejä
 
Leirin puolesta on biohajoavia 
pesuaineita ja hyttysmyrkkyjä, älä ota 
omia!
 
o Henkilökohtaiset lääkkeet ja 
niiden annosteluohjeet (muista 
astma ja allergialääkkeet, insuliini ja 
migreenilääkkeet! )
o Kuukautissuojia (tytöt)
o Nenäliinoja
 

MUUTA TARVITTAVAA
 
o Rannekello
o Taskurahaa kiskaan
o Pieni rasia kiskan herkkuja varten

VOIT HALUTESSASI OTTAA 
MUKAAN MYÖS
 
o Lukemista
o Laulukirja ja soitin 
(kitara,huuliharppu...)
o Pelikortit
o Aurinkolasit

ÄLÄ OTA MUKAAN:
 
o Radiota tai kaiuttimia
o Puhelinta


