
Terve Citykanille lähtijä sekä kotiväki! 

Tässä kirjeessä on tärkeää tietoa kesän leiristä. Lukekaa kirje kotona yhdessä läpi ja ottakaa 
yhteyttä, mikäli jotain jää epäselväksi. Meitä on lähdössä yli 100 tyyppiä ja Citykani onkin 
koko vuoden suurin lippukunnan tapahtuma. Hienoa, että sinäkin lähdet mukaan! 

Leirin ohjelma 

Pitkä leiri (seikkailijat ja sitä vanhemmat) 26.6.-2.7.2017 
Sudenpentuleiri      26.6.-29.6.2017 
 
Päiväohjelma vaihtelee, mutta näyttää suunnilleen tältä:  

08:00 Herätys, aamupala ja lipunnosto  
10:00 Ohjelmaa  
12:00 Lounas  
13:30 Pupu-merkkiä + ohjelmaa  
17:00 Päivällinen ja yhteistä ohjelmaa  
20:00 Lipunlasku ja iltapala - > Nukkumaan 
 

Kiska  

Leirillä on kiska, josta voi leirin aikana ostaa herkkuja kuten limua tai karkkia. Kiskaa varten 
leirille voi ottaa mukaan hieman käteistä sekä pienen rasian herkkuja varten. Kioskin hinnat 
ja myytävät annosmäärät ovat molemmat kohtuullisia. 

Kuljetukset ja vierailuilta 

Leiri järjestetään Kavalahden leirialueella Inkoossa (Björnvikintie 109, 10230 Inkoon as.)  
Kuljetus leirille lähtee Kuitinmäen koululta (Kuitinkuja 4) maanantaina 26.6. klo 09:00.  
Olethan ajoissa paikalla, sillä bussi ei voi odottaa! Matka kestää noin tunnin, joten pakkaat-
han mukaasi erillisen päivärepun ja sinne, mitä tarvitset matkan aikana.  

Vierailuilta on torstaina ja vanhemmat ovat tervetulleita klo 17 alkaen. Vierailun aikana jär-
jestetään yhteinen iltaohjelma, joka loppuu n. klo 20 ja sudenpennut pääsevät lähtemään ko-
tiin. Ilmottauduthan vierailupäivään viimeistään 6.6.2017 mennessä: kuksaan.fi/15857.  
 

Sudenpentujen leiri päättyy vierailupäivään, josta paluu Espooseen tapahtuu  ilmoittautumi-
sen 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.  



Yöpyminen 

Leirillä nukutaan teltoissa. Sudenpennut nukkuvat BigFun-teltoissa, seikkailijat puolijouk-
kueteltoissa ja tarpojat Niger-teltoissa. Telttamajoituksessa tavarat  
tuppaavat menemään sekaisin, joten merkitsettehän huolellisesti jokaisen mukaan otetun ta-
varan! Rinkan sadesuoja on myös oiva varuste, sillä rinkkoja säilytetään  
ulkona koko leirin ajan.   

Mikäli haluaa, voi leirille ottaa mukaan oman riippumaton. Samoajat ja sitä  
vanhemmat saavat halutessaan nukkua yön riippuen, mutta jokaiselle varataan  
joka tapauksessa paikka myös teltasta. 

Turvallisuus 

Lippukunnassamme panostetaan jokaisen leiriläisen turvallisuuteen. Jokaisella leirille osal-
listuvalla johtajalla on suoritettuna Turvallisesti Yhdessä -koulutus. Tämän lisäksi leirillä 
noudatetaan Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeita ja leirille on luotu oma turvallisuus-
suunnitelma.  

Leirillä on oma ensiapuvastaava, joka antaa ensiapua vahingon sattuessa. Leirin ensiapu var-
mistaa myös, että lääkkeitä annetaan, säilytetään ja kuljetetaan asianmukaisesti. Mikäli leiri-
läisen terveystiedoissa tapahtuu muutoksia ennen leiriä tai haluatte keskustella leirilääkin-
nän kanssa, voi Miikkuun ja Simoon ottaa yhteyttä (miikka.liisa@gmail.com & si-
mo.mertanen@gerdmans.fi)  

Yhteydenpito 

Ethän ota mukaan elektronisia välineitä—niitä ei partiovakuutus korvaa. Sitä paitsi leirillä on 
tarkoitus viettää aikaa siellä olevien ihmisten kanssa luonnon keskellä. Johtajilla on puheli-
met mukana turvallisuussyistä. Hätätilanteissa yhteyden kotiin saa johtajien puhelimesta ja 
leiriin soittamalla Nikolle (040 572 4245) tai Miralle (040-8388279) 

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/   

 

 

 



2. Leirikirje 

Toinen leirikirje ilmestyy viikolla 23 ja siitä löytyy myös varustelista. 
 
Lippukunnan nettisivujen varusteosuudesta on hyvä aloittaa: http://olarinmaensamoojat.fi/
lippukunta/vanhemmille/mita-mukaan/pakkaaminen-ja-partioasu/ 

Leirimaksu 

Leirimaksulaskut lähetetään toukokuun lopussa sähköpostitse tai postitse, riippuen siitä 
minkä olette valinneet Kuksa-jäsenrekisteristä. Ympäristöä ajatellen toivomme, että mahdol-
lisimman moni valitsisi nyt ja tulevaisuutta ajatellen sähköpostilaskutuksen.  

Avustusta leirimaksuun voi anoa hallitukselta (anttila.sj@gmail.com) 31.5. mennessä  
täyttämällä lippukunnan avustushakemuksen (lyli.fi/OMSavustus) 

Leirin peruuttaminen 

Leirin peruuttaminen onnistuu ilmoittamalla asiasta lippukunnanjohtaja Severille mahdolli-
simman pian. Sairastapauksissa leirimaksun saa takaisin partiovakuutuksesta. Ohjeet löyty-
vät täältä: http://toiminta.partio.fi/lippukunta/turvallisuus-ja-vakuutukset  

Mikäli leiri peruuntuu muusta syystä kuin sairastumisesta voi paikkaa yrittää myydä eteen-
päin esim. lippukunnan Facebook-sivuilla. 
 

Citykanilla nähdään! 

 

 


