Hei Citykanille lähtijä ja kotiväki.
Tämä leirikirje yhdessä ensimmäisen leirikirjeen kanssa (lähetetty toukokuussa, löytyy nettisivuilta) kertoo kaiken oleellisen liittyen OMSin omaan kesäleiriin Citykaniin.
Mahtavaa, että olet tulossa mukaan!

Seikkailijoiden ja tarpojien kotiinpaluu
Sudenpentujen kotiinpaluu tapahtuu torstaina vierailuillan jälkeen. Ohjeet vierailupäivän ilmoittautumiseen ja illan aikataulu 1. leirikirjeestä.
Seikkailijat ja tarpojat palaavat kotiin vanhempien kimppakyydeillä sunnuntaina 2.7. Lähtö
Kavalahdesta lähtee tuolloin klo 14:00, joten Espoossa ollaan viimeistään 15:00. Mikäli kyyditsijä haluaa osallistua leirin päätösseremoniaan ja lounaalle, voit saapua leiriin jo klo 12:00.
Tarkoituksena on, että kyytiä tarjoava vanhempi kuljettaa kaikki leiriläiset suoraan kotiin tai
ennalta sovittuun paikkaan lippukunnan toimintapiirin sisällä. Kyytiä tarvitseville annetaan
kyytiläisten huoltajien numerot, jolloin he voivat itse olla yhteydessä kyydittävien koteihin.
Kyytipörssiin voi ilmoittautua Kuksan kautta osoitteessa: kuksaan.fi/16177

Varusteet
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 noin kuukautta aikaisemmin kuin suuremmat piirileirit tai
Väiskit, 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 Partiohuivi
o Partiopaita (Tätä käytetään joka päivä
leirillä, joten ethän unohda omaasi!)
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 Vaatteet jotka saavat likaantua ja kastua
o Melontaan sopivat hanskat (seikkailijat ja
tarpojat)
YÖPYMISVARUSTEET
o Makuupussi & (Tyyny)
o Retkipatja/solumuovinen, ei pumpattavia
patjoja sillä ne puhkeavat helposti eivätkä
mahdu telttaan sisälle
o Yöasu ja unilelu (esim. pupu)
RUOKAILUVÄLINEET
o kangaspussi ruokailuvälineille (sellainen,
jonka voi ripustaa naulaan)
o Kangaspussiin pakattuna (särkymättömät,
ei kertakäyttöiset):
o syvä ja matala lautanen
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

