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Hienoa, että olet päättänyt osallistua Tammileirille. Tammileiri vie sinut seikkailuun Lieskalaaksoon,
jossa voit törmätä erilaisiin lohikäärmeisiin yhdessä
vanhojen ja uusien partiokavereidesi kanssa. Vaikka
aluksi lohikäärmeet voivat tuntua pelottaviltakin, niin
tutustuessa lohikäärmeisiin leirin aikana, voit todeta
pelon olevan turhaa. Kaikki lohikäärmeet ovat erilaisia
niin kuin me ihmisetkin. Hyväksytään ja arvostetaan
toisiamme sellaisina kuin olemme, niin kaikilla on mukavaa. Ollaan avoimia uusille asioille!
Nautitaan siis leirielämästä, uusien asioiden kokemisesta ja Suomen kesäisistä keleistä. Yhdessä tekemällä saamme aikaiseksi upean leirin, jota on mukava
muistella myöhemmin. Lentomatkasi lohikäärmeiden
maahan on valmis alkamaan. Olethan valmiina?
Tervetuloa seikkailuun Tammileiri XVI Lieskalle!

Kannen kuva: Joni Kuusisto
Kirjan kuvitus: Annu Martelius
Julkaisija: Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Painopaikka: Grano Oy, Turku 2016
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Suvi Lamminen ja Tuija Kankkio
Leirinjohtajat
Tammileiri XVI Lieska
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TAMMILEIRIN STAABI
1. Kuka olet ja mitä teet?
2. Lippukunta
3. Minkälainen lohikäärme olet?
1.Leirinjohtaja Suvi Lamminen
2. Narvin Tytöt
3. Hyväntahtoinen, rauhanomainen ja lempeä,
aina valmiina lentämään uusiin seikkailuihin.
1.Leirinjohtaja Tuija Kankkio
2.Narvin Tytöt
3.Jämpti, iloinen ja violetti, välillä vähän
hajamielinen ja piikikäs.
1. Toimistopäällikkö Liisa Pasto
2. Auran Eräkurjet
3. Äreä vain aamuisin, muutoin hyväntuulinen
sählä.
1. Ohjelmapäällikkö Eero Kivistö
2. Mellilän Menninkäiset
3. Energinen, ylivilkas ja useimmiten vähän
hömelö
1. Viesti- ja johtokeskuspäällikkö Mika Vilpo
2. Auran Tähti Pojat
3. Tarkkaileva ja rauhallinen vartijalohimäärme

1. Turvallisuuspäällikkö Anne Tyrmi
2. Vehmaan Lustaset
3. Haluaisin olla hurja ja pelottava, mutta
oikeasti olen kiltti ja sitkeä.
1. Huolto- ja tekniikkapäällikkö Timo Päivärinta
2. Jokikylän Pojat
3. Tumma ja tulinen
1. Muonituspäällikkö Henna Oksa
2. Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat
3. Pieni ja punainen
1. Alaleiripäällikkö Essi Virtanen
2. Kyrön Kiurut ja Kokot
3. Pirtsakka lohikäärme, joka tilanteen vaatiessa on hyvinkin rohkea ja hurja.
1. Viestintäpäällikkö Jaana Ketola
2. Euran Peurat
3. Kiltti ja lempeä, mutta ärsytettynä pelottava
ja hurja.
1. Projektityöntekijä Niko Vähäsarja
2. Tornikotkat
3. Värikäs, pehmeä ja muriseva, syöksen myös
tulta

1. Turvallisuuspäällikkö Auli Fredriksson
2. Pyhärannan Korpiankkurit
3. Ärsytettynä tulinen ja suomuinen. Muuten
höveli ja hajamielinen pehmo.
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TAMMILEIRIN SUOJELIJAN
TERVEHDYS
Räyh Partiolaiset!
Minä olen Herra Hevisaurus ja olen saanut suuren kunnian toimia Tammileirin suojelijana. Luonto on myös
meille hirmuliskoille tärkeä eikä ole oikeastaan mitään
niin hauskaa kuin seikkailu ja touhuaminen metsissä ja
luonnossa.

pikkupartio. Siihen kuuluu kaikki, jotka haluavat tulla
mukaan, niin muurahaiset kuin variksetkin. Kaikki
Velhonvuorelta lähettävät myös teille terveisiä! Me
ollaan hengessä mukana ja toivotetaan teille kaikille
ihan mahtavan hauskaa kesää, partiolaiset! Tammileiri
on paras!
Toivottaa
Herra Hevisaurus

Me Hevisaurukset touhuamme myös täällä Velhonvuorella kaikenlaista luonnon keskellä ja täytyy sanoa, että
siinä ollaan opittu vaikka mitä.
Muffi Puffi osaa viljellä pähkinäpensaita ihan mihin
vaan. Aina ei kuitenkaan voi olla varma, tuleeko niistä
pähkinöitä. Milli Pilli osaa viheltää pikkulintujen kanssa
ja se juttelee niille. Komppi Momppi osaa laskea koskea
patarummulla ja Riffi Raffi pystyy sytyttämään nuotion
vaikka märistä puista tulta syöksemällä.
Itse opettelen tekemään erilaisia solmuja narulla. Ne on
kivoja, mutta aika vaikeita. Laivakeikalla opin merimiessolmun, minkä jälkeen innostuin solmuista. Ja nyt
toisia välillä ärsyttää kun kaikki Velhonvuoren narut
ovat aina ihan solmussa!
Partiolaisten toimintaan kuuluu paljon kaikkea kivaa.
Me ollaan täällä Velhonvuorella perustettu myös oma
6
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YLEISTÄ LEIRISTÄ
Toimisto
Leiritoimisto palvelee leirillä joka päivä klo 7.30-22.30,
puhelimella meidät tavoittaa 24h vuorokaudessa numerosta 041-7557116. Leiritoimisto pitää kirjaa leiriläisistä,
ilmoitathan muutoksista leirilippukunnassasi toimistolle. Toimisto on suljettu yhteisten ohjelmien aikana
puhelinpäivystystä lukuun ottamatta.

Löytötavarat
Leirin löytötavarat toimitetaan joka päivä toimistolle. Löytötavaroita säilytetään leirin ajan toimistolla,
nimikoidut tavarat löytävät tietenkin omistajansa
jo samana päivänä. Leirin päätyttyä arvokkaammat
löytötavarat toimitetaan Lounais-Suomen partiopiirin
toimistolle, jossa niitä säilytetään 31.09.2016 asti. Kaikki löytötavarat ovat nähtävillä myös vierailupäivänä,
leirille saapuvien vanhempien kannattaakin käydä
kurkistamassa näkyykö tuttuja tavaroita.

Hiljaisuus
Leirillä vallitsee hiljaisuus klo 22-07.

Ruokailu leirillä
Leirillä ruokaillaan porrastetusti yhdessä ruokalassa.
Ruoka toimitetaan leirille valmiina. Oman ruokailuvuorosi löydät alaleirikohtaisesta aikataulusta. Välipala
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jaetaan ohjelmapisteiltä. Ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitetut erityisruokavaliot ovat keittiön tiedossa
ja kaikille on tarjolla sopivaa ruokaa. Mikäli tarvitset
lisäapua oman ruokavaliosi kanssa, otathan yhteyttä
omaan lähijohtajaasi.

Hygienia ja uiminen
Huolehdithan käsihygieniasta leirin aikanakin. Pese
kädet ennen ruokailua ja vessakäynnin jälkeen huolellisesti. Puhtaissa käsissä pöpöt eivät leviä.
Hammasharja ja –tahna kuuluvat jokaiseen päivään ja
puhtaissa vaatteissa on mukavampi olla.
Jokaiselle alaleirille on varattu kaksi uintikertaa, joista
toinen sisältyy ohjelmapisteeseen. Uinnissa noudatetaan Turvan antamia ohjeita. Annettujen aikojen
ulkopuolella uiminen on kielletty. Perheleiri ui oman
aikataulunsa mukaan.

Huivit
Jokainen leiriläinen saa oman alaleirinsä värisen
tuubihuivin, oman värisi löydät alaleirisi kuvauksesta.
Tuubihuivia käytetään leirillä koko ajan. Mahdollisuuksia huivin käyttämiseen on monia, päässä, ranteessa tai
vaikka nilkassa. Tärkeintä on, että huivi on mukana näkyvillä. Oma partiohuivi kulkee luonnollisesti jokaisen
partiolaisen kaulassa niin kuin aina partiotapahtumissa.
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Kännykät
Kännykät on leiriläisiltä kielletty! Alueen tukiasemakapasiteetti on mitoitettu tilanteeseen, jossa Ahtelassa
ei ole tuhansien ihmisten leiriä, eivätkä operaattorit kykene kapasiteettia yhden pitkän viikonlopun
huippukuorman takia nostamaan. Henkilökohtaisten
puhelimien käyttö on kielletty muihin kuin turvallisuuteen liittyvien asioiden hoitamiseen. Tämän takia vain
lähijohtajalla saa olla puhelin mukana leirillä. Leirillä
ei myöskään ole latausmahdollisuutta. Huomioithan,
että partiovakuutus ei korvaa leirillä rikkoutunutta tai
kadonnutta puhelinta. Erityisesti vierailupäivänä alueen
matkapuhelinverkko tulee olemaan kovalla koetuksella,
joten kännykän varaan ei kannata asioiden hoitamista suunnitella. On tärkeää, että leirin turvallisuuteen
liittyvät asiat saadaan tarvittaessa läpi, joten muita
asioita ei tule hoitaa kännykällä. Vierailupäivän aikana
on toivottavaa, että vanhemmat rajoittaisivat kännykän
käyttöään, jotta apua saadaan tarvittaessa kutsuttua
perille.

taisista tai oransseista heijastinliiveistä. Turvaan voit
olla yhteydessä mistä hyvänsä mieltä askarruttavasta
asiasta – autamme parhaamme mukaan tai opastamme
sinut oikeaan paikkaan tai oikean tiedon äärelle. Mikäli
leirillä sattuu jotakin tai huomaat vaaratilanteen, kerro
siitä heti omalle johtajallesi tai lähimmälle aikuiselle!
Henkeä uhkaavissa hätätilanteissa ja muissa vakavimmissa loukkaantumis- tai sairauskohtaustapauksissa
hälytetään aina ensin apua yleisestä hätänumerosta 112,
minkä jälkeen johtajasi ilmoittaa tilanteesta välittömästi leirin johtokeskukseen (JoKe).

Ensiapuasema
Lieskan ensiapuasema huolehtii koko leirin ajan kaikista apua tarvitsevista vuorokauden ympäri.
ENSIAPUASEMAN OHJEET LEIRILÄISILLE
•

Ota ”kotisairauksiin” tarvitsemasi omat lääkkeet
(esim. särkylääkkeet) kotoa mukaan, jos tarvitset
sellaisia leiriajankohtana. Ensiapuasema voi huolehtia lääkkeiden säilytyksestä (esim. jääkaapissa
säilytettävät) ja annostelemisesta, jos niin erikseen
sovitaan. Selvästi sairaana ei leirille pidä lähteä
ollenkaan.

•

Leiriolosuhteissakin kiinnitetään erityistä huomio-

Turva
Tammileirin turvatiimi huolehtii koko leirin ajan siitä,
että alueella on kaikkien leiriläisten ja leirin tekijöiden
turvallista toimia. Turvatiimin väkeä tapaat mm. Ohjaamassa liikennettä, auttamassa leiriläisten siirtymistä yhteisiin ohjelmiin sekä valvomassa uimarannan
toimintaa. Turvaan kuuluvat henkilöt tunnistat kel10
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ta siisteyteen. Ennen leirille tuloa sormien ja varpaiden kynnet kannattaa leikata ja pestä hiukset.
Varaa säänmukaiset vaatteet ja jalkineet mukaasi.
Vaatteet on hyvä jo kotona pakata muovi-/kosteutta pitäviin pakkauspusseihin, jotta varmasti kuivia
vaatteita riittää.
•

Yöksi kannattaa vaihtaa toiset vaatteet, mitä päivisin käyttää. Muista myös alusvaatteiden vaihto!

•

Käsien pesu ennen ruokailua ja WC-käynnin jälkeen on välttämätöntä myös leirillä, harjoittele tätä
jo kotona. Jokaisessa alaleirissä ja WC-tiloissa on
desinfioivaa käsihuuhdetta.

•

Pese astiasi huolella leirillä ollessasi.

•

Varaa mukaan nimikoitu vesipullo ja pidä se aina
täytettynä mukanasi. Leirillä on erittäin tärkeää
juoda riittävästi.

•

Hampaat pestään aamu- ja iltapesujen yhteydessä.
Kotona on syytä pohtia hammasirtokojeiden käyttöä leirin aikana, lapsen kun tulee pystyä itsenäisesti asettamaan ne suuhunsa
Ensiapuaseman henkilökunta toivottaa tervettä ja
turvallista leiriä Lieskan väelle!
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HENKILÖKOHTAINEN
VARUSTELISTA

HAN I
TAT KAIKK
S
I
MU IDA SI!
IKO TEE
NIM VARUS

• leiriläisen kirja (tämä
muki, lusikka, veitsi, haaopas)
rukka) ja astiapyyhe
• partiopaita ja partiohuivi • kasvo- ja uimapyyhe
• lämmin makuualusta
• henkilökohtaiset lääkkeet
• lämmin makuupussi
• saippua
• lämmin yöpuku
• hammasharja ja -tahna
• istuinalusta
• nenäliinoja
• lenkkarit tai muut maas- • huulirasva
tokelpoiset kengät
• muistiinpanovälineet
• pipo ja hanskat
• päiväreppu
• kaulahuivi
• muovinen juomapullo
Sudenpennut
• säänmukaiset ulkoilu• Villasukka (askarteluun)
vaatteet
Seikkailijat
• villapaita
• Puukko
• t-paitoja
• vara-alusasuja ja -sukkia Lippukunta ottaa
• Saksia
• varahousut ja -paita
• Kangastusseja
• lippis tai muu hattu
• Nestemäistä mäntysuopaa
• uima-asu
(1litra/20 leiriläistä)
• kumisaappaat
• 10 litran vesiastia / 20
• sadetakki ja -housut (ei
leiriläistä
kertakäyttö)
Jokaiselle vartiolle
• ruokailuvälineet nimi• 1 saha
koidussa kangaspussissa
• 1 vasara
(muovinen
• 1 terä + vintilä
syvä lautanen, muovinen
13

LIESKALAAKSON SALAISUUS
”Aivan mantereen eteläisimmässä kärjessä sijaitseva
ikuisten tulien Lieskalaakso on yksi maailman mystisimmistä paikoista. Siellä vain harva ihminen on
käynyt. Tarinoita kuitenkin löytyy.”

ti eivät vielä tiedä, mitä aikovat tehdä ensi kesänä.
Miten nämä kaikki liittyvät toisiinsa?
Tammileirin ohjelma on muuttunut Dragon AKATEMIAKSI! Pääset oppimaan, tekemään ja kokemaan sekä
tutustumaan lohikäärmeiden maailmaan!

Lieska: Noin kahden metrin pituinen, sinisuomuinen,
siivellinen lohikäärme, jonka tiedetään olleen ensimmäinen lohikäärme Lieskalaaksossa. Huhun mukaan
tämä jo legendaksikin muodostunut lohikäärme johdatti
muut heimonsa lohikäärmeet alueelle. Sana kaukaista
laaksosta kiiri nopeammin kuin salaman välähdys, ja
pian laakso olikin jo täynnä.

Avajaiset, suuri iltanuotio sekä päättäjäiset

Herra Grandy: 178,5 cm pituinen, kasvoiltaan ruskettunut, kokenut maailmanmatkaaja, joka on kuvannut dokumentteja luonnonilmiöistä ympäri maapalloa. Grandy
tunnetaan hurjapäisyydestään ja pelottomuudestaan
kohdata vaaroja. Kerrotaankin, että kerran Grandy on
selättänyt jääkarhun pelkällä hammastikulla. Grandylle
uudet seikkailut ovat elämän suola.

Kotijoukot pääsevät mukaan leiritunnelmiin muun
muassa Tammileirin nettisivuilla, ja Facebookissa.
Julkaisemme päivittäin uutisia, haastatteluja, kuvia
ja kuulumisia. Nettisivuilta voi ladata myös päivittäin
tuoreen leirilehden, ja sieltä löytyy kaikki viime hetken
ohjeet ja usein kysytyt kysymykset Tammileiristä. Nettisivuilta löytyy myös linkit sosiaaliseen mediaan.

Tule yhdessä. Istu alustasi päälle. Varo liekkejä ja varaudu nauttimaan.
(varusteet: lämmintä päälle, istuinalusta ja leirikirja)

Tammileiri näkyy ja kuuluu myös verkossa!

Miska ja Martti: toisen vuoden sudenpentu ja ensimmäisen vuoden seikkailija, jotka tunnetusti ovat aina
valmiina. Intohimoina käpylehmät ja tukkikytky.
Kaverukset ystävystyivät, tulentaito -kurssilla, jonka
pääaiheena oli eksoottiset tulensyöksijät.Miska ja Mart14
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OHJELMAPISTEET
Triathlon
Tervetuloa liikunnan maailmaan viettämään hauskaa
rantapäivää. Ohjelmassa on mm. sujuvuutta ja hyvää
yhteishenkeä vaativia tehtäviä ja lopuksi päästään
uimaan. Ota kaverisi mukaan ja tule viettämään kesän
parasta liikuntaelämystä.
Ota mukaan:
•
Juomapullo
•
Päähine
•
Vaatteet, jotka saavat likaantua
•
Uimavarusteet (pyyhe, uikkarit, vaihtovaatteet)
•
Aurinkolasit, jos haluat

Louhi
Lohikäärmeiden asuinpaikalla louhilla lohikäärmeet
harjoittelevat lentämistä ja yhteistyötä toistensa
kanssa. Louhi on osa dragon-akatemiaa ja siellä pääset
sinäkin kokeilemaan taitojasi ja testaamaan tietojasi!
Mukaasi tarvitset:
•
juomapullon
•
muistiinpanovälineet
•
istuinalustan.

Anatomia
Anatomia-pisteellä leiriläiset pääsevät tutustumaan
lohikäärmeen anatomiaan, ja erityisesti siihen mi16

ten lohikäärme liikkuu. Sudenpennut saavat eläytyä
lohikäärmeen liikkeisiin maalla, ja seikkailijat keskittyvät tutkimaan siipien liikettä ja lohikäärmeen lentoa.
Mukaan leiriläinen saa pisteeltä itse rakentamansa
pienoislohikäärmeen.”
Ota mukaan:
•
Sudarit: istuinalusta ja villasukat
•
Seikkailijat: puukko
•
Lippukunta: saksia

Dracon Campus
Lieskalaakson Dragon Akatemiassa on Campus, jossa
sinulla on mahdollisuus testata lahjakkuutesi. Onko
alaleirisi sudenpennut päteviä kesyttämään lohikäärmeen? Entä seikkailijat, kykenettekö lohikäärmeen
kouluttajiksi? Campuksella jokaista tarvitaan. Tule
etsimään koodeja ja ratkomaan arvoituksia yhdessä.
Campuksen areenalla saat nauttia taitoja vaativissa pisteissä, herkutella ja kokea kesän upeimmat elämykset.
Sinun kykysi ja erikoisuutesi on tärkein. Lohikäärmeratsastajan amuletit jaetaan vain rohkeimmille seikkailijoille ja reippaimmille sudenpennuille.

Mytologia
Mitä tarut ja sadut kertoo? Miten asiat ennen tehtiin?
Onko jo perinne jäänyt unholaan? Tervetuloa Mytologia- ohjelmapisteelle, jossa sudarit pääsee fiilistelemään 100 vuotiasta sudenpentuohjelmaa ja seikkailijat
17
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Boxi

LEIRITSTO

TAKAPORTTI

OP3

PALVELULEIRI

HUOLTO

Missä ne lohikäärmevauvat asuvat? No boxissa tietenkin! Nyt autetaan luontoäitiä sekä metsiemme lintuja.
Tammileiri lieskan leiriläisenä osallistut ajankohtaiseen
yle luonnon järjestämään miljoona linnunpönttöäkampanjaan!
Miksi tarvitaan miljoona linnunpönttöä?
Suomen metsissä on kova pula koloista. Moni lintumme
tarvitsee katettuja, suojattuja tiloja pesimiseen. Ilman
pönttöä tai koloa lisääntyminen ei onnistu. Miljoona
linnunpönttöä -kampanjalla lahjoitamme turvallisia
pesäkoloja linnuille. Ja samalla lisää linnunlaulua ensi
vuonna sata vuotta täyttävälle Suomellemme.
(Ohjelma tehdään omassa alaleirissä)
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tutustumaan ja kokemaan perinteistä partioaattelista
ohjelmaa. Ota mukaan:
•
juomapullo
•
istuinalusta
•
muistiinpanovälineet.
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III
IV

PALVELULEIRI
PJ-PK
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OP5

RANTALAVA

PERHELEIRI

KIELLETTY
ALUE

UIMARANTA

alaleirit:
I
Harhauttajan Kolkka
II
Räimesarvien Tasanko
III
Kalmakauhun Kukkula
IV
Murahtajan Kallio
V
Vikkeläkynsien Metsä
VI
Myrskynleikkaajan Lahti

OP2

V

ohjelmapisteet:
OP1 Mytologia
OP2 Louhi
OP3 Dracon Campus
OP4 Triathlon
OP5 Anatomia

VI

Lisää tietoa:
http://yle.fi/aihe/miljoona-linnunponttoa
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LEIRIKAAVA - TAMMILEIRI XVI - Ahtela, Sauvo

1:5000 1cm=50m

ALALEIRIT
I Harhauttajan kolkka
Äkkiseltään Harhauttajan Kolkka saattaa vaikuttaa
sinusta aivan tavalliselta metsiköltä. Vietettyäsi siellä
hetken huomaat varmasti, että Kolkka on jo satoja
vuosia ollut Harhauttaja lohikäärmeen kotimetsä. Harhauttajan Kolkassa kanssasi asustamme me; ikuisuuksia
vanha kansa, joka tuntee Harhauttajan vuosisatojen
takaa ja tietää miten Harhauttajan kanssa elämä sujuu
jouhevasti.
Harhauttaja on kooltaan valtava ja erittäin harvinainen
lohikäärme. Harhauttajan hienoimpia ominaisuuksia on
se, että se suojelee pienempiä lohikäärmeitä erilaisilta
vaaroilta. Harhauttaja on hyvin seurallinen lohikäärme
ja uskaltautuu usein ihmisten seuraan.
Tule rohkeasti kanssamme elämään Harhauttajan Kolkkaan, edessä on varmasti unohtumaton seikkailu!

Alaleiriin Harhauttajan kolkka kuuluvat seuraavat
lippukunnat:
Auran Eräkurjet
Ilpoisten vuorenkävijät
Kairankiertäjät
Kakskerran Kaksoispiste
Kiskon Kupariset
Leirisiskot
Merimaskun Reimarit
Mietoisten Kolopuutintit
Paraisten Merikotkat
Puhurin Pojat
Rauman Partiotytöt
Rymättylän Märssyvahdit
Salon Leiriveikot
Taivassalon Tupshaukat
Tarvan Tapiot
Tasalam Boja
Turun Eränkävijät
Uudenkaupungin Merihait

Alaleirinjohtajat: Emma Isokyykö (emma.isokyyko@
gmail.com, 040 684 1445) ja Katriina Rauman
Huuto: SUOJASSA METSIEN, SUOJELIJA PIENIEN, HARHAUT-TA-JA!
Alaleirin väri: Vihreä
20
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II Räimesarvien tasanko
Tasanko on alavaa maata, jossa näkee pitkälle horisonttiin. Siellä täällä näkyy kivenjärkäleen kokoisia möhkäleitä. Lähestyessäsi näitä kivenjärkäleitä saatat huomata niiden liikkuvan. Mitä ihmettä? Liikkuvia kiviä?
Tällöin olet kohdannut Räimesarven, joka suuresta
koostaan huolimatta on kiltti lohikäärme. Leirimme
rakentuu näiden valtavien lohikäärmeiden kotitasangolla, kohdatessasi Räimesarven sinun on turha pelätä.
Niiden on helpompi havaita meidät ihmiset, jos lähestyt
niitä sivusta.Tällöin ne kääntyvät sinua kohti ja tulevat
hamuamaan taskustasi herkkuja, jolloin voit saada ne
seuraamaan itseäsi ja jopa kuljettamaan sinut huimiin
seikkailuihin…
Alaleirinjohtaja: Minna Jokinen (040-5841765, jokmin6@gmail.com), Päivi Lahti, Taina Kiviniemi, Aira
Lahti

Alaleiriin Räimesarvien tasanko kuuluvat seuraavat
lippukunnat:
Auran Tähti Pojat
Hakkistytöt
Halikon Siniset
Jokikylän Pojat
Kopardit
Kullaan Kuusipeurat
Kulosaaren Meripartio
Littoisten Pirtapiiat
Loimaan Nuotioloimut
Loimaan Saviset
Mynämäen Maahiset
Narvin Tytöt
Perttelin Piketit
RajakivenKiertäjät
Ruskon Maunun partio
Salon Versot
Sauvojapojat
Turun Versot

Alaleirin huuto: Tasangolla tömähtää, Räimesarvi jäljittää, avukseen lapset saa, jolloin kaikki huutaa: Räimesarvien tasanko!
Alaleirin väri: keltainen
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Kalmakauhun Kukkulalla asustamme me joukko kukkulan kansaa yhdessä Kalmakauhu nimisen lohikäärmeen
kanssa. Kalmakauhun nimi on hieman harhaanjohtava,
sillä todellisuudessa Kalmakauhu ei ole kovinkaan kauhistuttava lohikäärme. Kalmakauhu on pieni ja vaaraton
lohikäärme, jonka seurassa tosin sattuu ja tapahtuu
erilaisia kommervenkkejä. Kalmakauhun liekki on kipinöivä ja se kantaa pitkälle.
Kun tapasimme Kalmakauhun ensimmäisen kerran oli
se hieman ujo, mutta nykyään se tulee jo oikein hyvin
ihmisten kanssa toimeen. Välillä tosin saattaa tulla kuumat paikat, koska Kalmolietso ei aivan hallitse
liekkiään. Älä kuitenkaan huoli, sillä Kalmolietso ei ole
koskaan vahingoittanut ketään.
Nähdään pian Lieskalaaksossa, Kalmakauhun Kukkulalla!
Alaleirinjohtajat: Timo Viskari, 0447505744,
timo_viskari@hotmail.com
Huuto: Paikka niin mahtava, kipinöitä suihketta, menoa
ja huisketta, Kalmakauhun Kukkula!
Alaleirin väri: Sininen
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Vierailupäivä su 12.6.2016
Tammileirin vierailupäivä on yksi leirin kohokohdista
sekä osallistujille että vierailijoille! Sunnuntaipäivänä
leirin väkimäärä vähintään tuplaantuu, joten joustavuutta ja kärsivällisyyttä tarvitaan kaikilta.
•Täytä ja ota keskiaukeama mukaan sunnuntain vierailupäivänä.
•Autojen pysäköinti leirialueen lähellä on ohjattua.
Parkkipaikalta on noin kilometrin kävelymatka leirialueelle eli metsässä kävelyyn sopivat kengät ja säänmukainen vaatetus ovat ehdottomat. Leirialueelle ei voi
saapua veneellä.
•Leirialueelle ei saa tuoda eläimiä! Tupakointi on sallittu
vain merkityillä paikoilla.
•Vierailupäivä alkaa tasan klo 11.00 eikä leirialueelle
pääse ennen sitä. Vierailijat ovat tervetulleita leirin
päättäjäisiin klo 13.00 ja sitä ennen leirialueeseen saa
tutustua vapaasti. Huomioittehan, että leiriläisten
siirtyminen päättäjäisiin alkaa jo klo 12.20.
•Vierailupäivän aikana leirillä on maksullisia kahviloita,
joiden tuotto menee partiotoiminnan hyväksi. Varaa
oma muki ja pientä käteistä rahaa, kortti ei käy.
• Noudatattehan päivän aikana leiriläisten johtajien
ohjeita, jotta esim. tuhansien ihmisten siirtyminen
päättäjäispaikalle sujuu turvallisesti.
•Osallistujat lähtevät leiriltä kotiin pääsääntöisesti
vierailijoiden kyydissä. Kukaan osallistuja ei saa lähteä
leiristä ilman ilmoitusta omalle johtajalle. Poistuminen
leiristä alkaa vasta, kun leiri on purettu, noin klo 15.
•Vierailupäiväinfoa päivitetään kevään edetessä Tammileirin nettisivuille, seuraa myös sähköpostiasi.
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Irroita keskiaukeama ja ota mukaan vierailupäivään sunnuntaina!

III Kalmakauhun kukkula

11.04.2016 - VL

Täytä ja ota koko keskiaukeama mukaan
sunnuntaina!
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Tammileirin vierailupäivän
muistilappu!
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Mikä on osallistujan oma lippukunta:
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Kuka on osallistujan oma johtaja leirillä:
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Missä alaleirissä osallistuja asuu leirillä:
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Vikkeläkynsien Metsä
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Myrskynleikkaajan Lahti
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ohjelmapisteet:
OP1 Mytologia
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OP3 Dracon Campus
OP4 Triathlon
OP5 Anatomia

VI

•Säänmukaiset vaatteet ja metsässä kulkemiseen
sopivat kengät
•Pientä käteistä rahaa kahvilaan
•Oma muki
•Ei eläimiä!
•Leirialueelle pääsee klo 11.00 ja poistuminen alkaa
leirin päättyessä noin klo 15.00
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PERHELEIRI

100m

200m
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LEIRIKAAVA - TAMMILEIRI XVI - Ahtela, Sauvo

1:5000

1cm=50m

Ajo-ohje leirille
• Aja Turku-Helsinki valtatietä 1 / E18. Molemmista
suunnista n. 25 km.

Irroita keskiaukeama ja ota mukaan vierailupäivään sunnuntaina!

• Seuraa Kemiö/Paimio/Sauvo kylttejä. Poistu moottoritieltä Turun suunnasta tultaessa rampille 10 ja Salon
suunnasta tultaessa rampille 11.
• Turun suunnasta tulevat: Noustuasi rampin, käänny
oikealle, suuntaan Kemiö/Sauvo. Ylitä tie 110 (vanha
ykköstie) ja jatka kohti Sauvoa tietä 181.
• Salon suunnasta tulevat: Noustuasi rampin, käänny
oikealle, suuntaan Sauvo. Aja niin pitkälle, kunnes tulee
110-tien risteys. Käänny risteyksestä oikealle, suuntaan
Turku/Kemiö. Aja niin pitkälle, kunnes tulee 181-tien
risteys. Käänny risteyksestä suuntaan Kemiö/Sauvo.
• Jatka Sauvon kirkon ohi n. 3 km Kemiöön päin.
• Käänny vasemmalle Rajalahden tienhaarasta.
• Aja n. 1 km, käänny oikealle Rajalahteen päin.
• Aja n. 6 km ja käänny vasemmalle Ampolantielle.
• Aja edelleen n. 2 km ja olet perillä.

Alaleiriin Kalmakauhun kukkula kuuluvat seuraavat
lippukunnat:
Ahlaisten Ankkurit
Harjavallan Pirkat
Honkahukat
Jämijärven Miilunvartijat
Kaarinan Sädetytöt
Karimo
Laitilan Eräsissit
Laitilan Lumikit
Maarian Kämmekät
Marttilan Martit
Nousiaisten Henrikin Lippukunta
Piikkiön Tammipartio ry
Porin Tulitikut
Pyhärannan Korpiankkurit
Säkylän Partio ry
Teljän Tuikkeet ry
Ulvilan Eräpojat
Vehmaan Lustaset
Väinän Vartijat ry

• Seuraa leirin järjestyksenvalvojien ja liikenteenohjaajien ohjeita.
• Tammileirin opasteet alkavat Rajalahden liittymästä,
tieltä 181.
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IV Murahtajan kallio

Alaleiriin Murahtajan kallio kuuluvat seuraavat
lippukunnat:

Koko Lieskalaakson huipulla sijaitsee Murahtajan
Kallio. Saapuaksesi Murahtajan Kalliolle joudut hieman
ponnistelemaan, mutta usko pois Murahtajan Kalliota
parempaa kotia tuskin löytyy koko Lieskalaaksosta.
Saatoit, ehkä jo arvatakin, että Murahtajan Kallio on
saanut nimensä siellä elelevän lohikäärmeen mukaan.
Murahtaja on luonteeltaan erittäin leikkisä, älykäs ja
lempeä.
Murahtajan Kalliolla sinua odottaa heimomme, joka on
jo pitkään elänyt Murahtajan kanssa ja näin ollen tiedämme jokaisen Murahtajan ominaisuuden ja melkein
kaikki sen kepposet. Elämä yhdessä Murahtajan kanssa
on oikeastaan melko mainiota.
Tervetuloa Murahtajan Kalliolle, luvassa on varmasti
uskomattomia seikkailuja Murahtajan ja meidän kanssamme!

Auran Tytöt
Kaarinan Korpiklaani
Kiikalan Kelopartio
Kolkankävijät
Koroisten Sarpiot
Kuusenkävyt
Kuusiston Linnanyrjänät
Maarian Tähkät
Marjatat ja Mikon Pojat
Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat
Mustavuoren Sissit
Pääskyparvi
Raision KilliNallit
Rantakaarinat
Turun Metsänkävijät
Turun Mikaelin Siniset
Turun Partio-Sissit

Alaleirinjohtajat: Essi Kosonen (essikosonen@hotmail.
com, 0509187138), Jani Aarnio
Huuto: ÄLYKÄS JA LEIKKISÄ, MENO TOSI VEIKEÄ, MUR
MUR MUR, MURAHTAJAN KALLIO!
Alaleirin väri: Ruskea
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V Vikkeläkynsien metsä

Alaleiriin Vikkeläkynsien metsä kuuluvat seuraavat
lippukunnat:

Tervetuloa Vikkeläkynsien Metsään!
Vikkeläkynnet ovat nimensä mukaisesti vikkeliä ja
pieniä lohikäärmeitä. Ne liikkuvat pienissä värikkäissä
parvissa, pyrähdellen yhdessä sekä lentäen että juosten
sinne tänne. Vikkeläkynsien energisyyden vuoksi ne
eivät meinaa millään pysyä paikoillaan ja siksi metsässä
riittääkin kuhinaa ja vilskettä. Ne ovat tottuneet ihmisiin ja pitävät erityisesti lapsista, he eivät itseasiassa
millään malta odottaa teidän tapaamistanne.
Vikkeläkynsistä teille lisää leirillä kertovat alaleirinjohtajat
Anni Virtanen (anni.virtanen1@gmail.com,040 3565113
), Suvianna Seppälä ja Verneri Nissilä
Huuto: JOUKKO PIENTEN JA VIKKELIEN, VAUHTI HURJAN PUOLEINEN, MIKÄÄN EI MEITÄ ESTÄ, VIKKELÄKYNSIEN METSÄ!

Alastaron Jyväset
Euran Peurat
Huittisten Eränkävijät
Kaarinan Ristiritarit
Koroisten Ritarit
Kyrön Kiurut ja Kokot
Liedon Eränkävijät
Mellilän Menninkäiset
Meri-Porin partio
Nakkilan Partiolaiset
Nuotiotytöt
Ouran Partiolaiset
Pöytyän Pöllöt
Saaren kiertäjät
Toivon Erätytöt
Turun Tähti-Tytöt
Yläneen Korpijunkkarit

Alaleirin väri: violetti
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VI Myrskynleikkaajan lahti
Vuosia on Myrskynleikkaajan Lahti pysynyt suurena
arvoituksena. Jos joku on mennyt liian lähelle lohikäärmeen tulivuorta, ovat polttavat tulilieskat kyllä häätäneet rohkeimmankin kulkijan muualle! Nyt kuitenkin
juuri sinulla on mahdollisuus päästä tälle mystiselle
lahdelle, sillä lohikäärme Myrskynleikkaaja on huomannut olevansa yksinäinen ja kaipaavansa kavereita.
Ketä tahansa tämä voimakas ja nopea lohikäärme ei
kuitenkaan hyväksy, vaan ainoastaan älykkäät, rohkeat ja ketterät partiolaiset pääsevät Myrskynleikkaajan
pesään!
Luvassa on siis taatusti rentoa meininkiä, vilskettä ja
vipinää.... Tervetuloa lahdelle!
Myrskynleikkaajan Lahdella sinua odottavat alaleirinjohtajat Ansku “Räiske” Lahdenvesi, Jenna Ankelo
Huuto: Myrskynleikkaajan lahti, on meillä hurja tahti,
täällä ollaan rohkeita sekä aina valmiina, ei meitä estä
laava eikä pikku haavat! Ole valppaana, täältä tulee
myrskynleikkaaja!”

Alaleiriin Myrskynleikkaajan lahti kuuluvat seuraavat
lippukunnat:
Henrikin Tapulitytöt
Jokilaakson Ravut
Kupittaan Henrikinpojat
Käppäräpartio
Lepsmäen Partio
Louhen Tytöt
Lätynkääntäjät
Mikaelin Sinikellot
Naantalin Siniset
Partio-Puhurit
Pyhän Laurin Ritarit
Tavastin Liljat
Tornikotkat
Tornipääskyt
Turun Sinikotkat
Tuulihaukat
Vaakun Vartijat
Vahdon Korvenkävijät

Alaleirin väri: Punainen
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Perheleiri Tulimatojen alanko
Päiväkodin nimi: Lieskanpesä
Tammileirin perukoilta löytyy vilinää ja vilskettä täynnä
oleva perheleiri Tulimatojen Alanko. Siellä asustelevat
kaikista pienimmät leiriläiset vanhempiensa kanssa
osallistuen päivän toimintaan omien kykyjensä ja jaksamisensa mukaisesti. Tulimatojen Alangolta löytyy myös
Lieskan oma leiripäiväkoti Lieskanpesä, jossa viihtyvät
3-6-vuotiaat leiriläiset vanhempien ollessa etsimässä
lohikäärmeitä muualta leirialueelta. Tulimadot ovat
pieniä ja vikkeläliikkeisiä lohikäärmeitä. Niitä näkee
harvoin, mutta välillä alangolle eksynyt matkaaja saattaa törmätä näihin uteliaisiin otuksiin. Niillä on myös
tapana tehdä pieniä kolttosia ja jekkuja perheenjäsenilleen ja ystävilleen.
Perheleirin ja päiväkodin johtaja Taija Lievonen (taija.
lievonen@gmail.com, 050 309 8695)
Perheleirin huuto: TULIMADOT LOISTAA!
Alaleirin väri: Turkoosi

LEIRILAULUT
LOHIKÄÄRME PUFF
Puff on lohikäärme niin iloinen,
nyt vaalenneet ja haalenneet
ovat vanhat suomut sen.
Paperista tehtiin Puff kai aikoinaan, ja tuhat vuotta sitten Puff jo lähti maailmaan.
Puff tuo lohikäärme niin iloinen
kai eksyi kerran kaupunkiin, oli sumu hirmuinen. Puff
ei lentää voinut, niin löysi sen
tuo pihan poika pikkuinen, joka myös on iloinen.
Hän vanhan lohikäärmeen korjas kumiliimallaan. Langat laittoi paikoilleen ja sai sen nauramaan. Ja ilmaan
siitä noustiin, tie kulki seikkailuun, kumpainenkin
unohti jo aivan kaiken muun.
Prinsessat ja prinssit satulinnoistaan
nyt katselivat kummissaan kuka lentää matkallaan.
Laiva merirosvon myös kauhistui,
kun tulta syösten kidastaan sille Puff vain huusi: hui!
Näin lohikäärmeet lentää, mutta pojat varttuvat, leikin
aika loppuu, työhön pojat tarttuvat. Vanhan lohikäärmeen joku saattaa unohtaa,
se aivan yksin rannalla vain poikaa odottaa.
Vaan Puff tuo lohikäärme on entinen.
on pudonneet ja kadonneet kaikki suuret suomut sen.
Puff nyt piilossansa sua odottaa,
jos löydät sen ja korjaat sen, joku jälleen lentää saa.
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LENTÄJÄN POIKA

TÄÄ YSTÄVYYS EI RAUKENE

Minä istuin kiitotien päähän.
Jäin ihmettä katselemaan.
Kone kaunis, kuin lentäjän luusta tehty,
yllytti moottoreitaan.
Minä ihailin villiä voimaa.
Minä nöyristä lapsista nöyrin.
Ja kun moottorit ampuivat sankarin matkaan,
jäin seuraavaa odottamaan

Tää ystävyys ei raukene, vaan kestää ainiaan. On suuri
silloin riemumme, kun jälleen kohdataan.
Tiet kauas voivat loitota, jää muistot sydämiin. Siis vielä
kiitos kaikesta ja terve näkemiin.

Minä olin lentäjän poika
Lähes sankari siis itsekkin
Vielä lentäisin korkeammalle kuin muut
Vielä isäänikin paremmin
Minä nukahdin hallien varjoon
unen kerosiinin katkuisen näin
minä näin lentäjän huimapäisen ja varman
syöksyvän ylöspäin
ylöspäin läpi pilvien peiton
kohti ilmailun historiaa
jetin siivillä kuohui auringon kulta
kun se irtosi otteesta maan
Minä olin lentäjän poika...
Lentokenttien aavoilla tuulee
niin kuin ulapalla aution maan
ja kiitotien päässä on taivaassa reikä
ovi miltei mahdottomaan
Minä olin lentäjän poika…

MANDOLIINIMIES
Hei ystävä pyyhi kyyneleet, aivan turhaan niitä teet,
minä mandoliinin rinkan päällä saan kulkemaan. Kyllä
muistan sinutkin, kun osoitteesi siihen raaputin, kun
osoitteesi siihen raaputin.
On mandoliinimiehen matka tää, niin täynnä elämää,
että joskus unohtaa voi kuinka toinen odottaa,
sinut muistan kuitenkin, kun mandoliiniin nimes raaputin, kun mandoliiniin nimes raaputin.
Aaa aaa aaa aaa maljan sulle jossain juon,
aaa aaa aaa aaa jotain jännää sulle tuon,
mä vuori-ilmaa pulloon laittaa voin, tietenkin, taikka
vettä Atlantin, ne sulle tuon kun saavun takaisin,
ne sulle tuon kun saavun takaisin.
Hei kuuntele, vieras, laulun tää, kun viini lämmittää,
ja mandoliinin kanteen säkeet nää mä kirjoitin, kohta
tunnet sinäkin tuon tytön, jonka jätin jonnekin, tuon
tytön, jonka jätin jonnekin.
Aaa aaa aaa aaa...
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TULE NUOTION LOIMUUN

Meill’ on metsässä nuotiopiiri, missä kuusten kuiske
soi. Kipunat kohti tähtiä kiirii, lähipuutkin punervoi.

Tule nuotion loimuun,
älä pimeään jää.
Tule nuotion loimuun,
se on lämmittävää.

Ja me muistain sankariaikaa, sadun tenhon tunnemme taikaa, kun laulumme yön yli kiirii ja kun hongat
huminoi.

Saavu laulamaan
iltaan tummuvaan
nuotion loisteeseen
joukkoon ystävien.
Tämä hetki on yhteinen,
tämä hetki on rakkauden.
Liekki ikuinen roihuta saa
ilo leimahtaa.
Tämä hetki on yhteinen,
tämä hetki on rakkauden.
Liekki ikuinen roihuta saa
lämpö koskettaa.
Tule etsimään voimaa,
tule kuuntelemaan
Tule etsimään voimaa,
matkaan rasittavaan.

Tuli leiskuen nuolevi puuta, hämy verhoo metsän,
maan. Jutut kuulemme, huudot, ei muuta, sydän syttyy
tuntemaan. Ja me muistain...
Ja kun himmenee hiipuva hiillos ja kun lankee lauha yö,
viime laulussa harras soi kiitos, Pyhän Yrjön kutsuu työ.
Ja me muistain...

HUOPIKKAAT
Ystäväin mua odottaa joka ilta portilla.
Mutt’ niin paukkuu pakkaset, ettei riitä sukkaset. Kohta
kullan luo käy tie, missä huopikkaani lie? Ooo ooo, täytyy löytää huopikkaat.
:,: Huopikkaat, huopikkaat, äiti koettaa piilottaa. Sama
se, löydän ne. Terve vaan, mua ootetaan. :,:

Saavu laulamaan...
Tule hetkeksi rauhaan,
tielle rukouksen.
Tule hetkeksi rauhaan
syliin hiljaisuuden.
Saavu laulamaan...

PUOLALAINEN NUOTIOLAULU
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Talvella kun rakastaa, vanhukset näin varoittaa: “Jäätyy
sulta sydämes, lämmitä ei rakkautes!” Tuostapa mä
huoli en, huopikkaani vuorailen. Ooo ooo, Täytyy löytää
huopikkaat.
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:,: Huopikkaat, huopikkaat, äiti koettaa piilottaa. Sama
se, löydän ne. Terve vaan, mua ootetaan. :,:
Vanhemmat kun varoittaa, hyväähän ne tarkoittaa.
Mutt’ ei ohjeet nuorille ole niin kuin muorille.
Antaa vaan pakastaa, sydämeni rakastaa.
Joo, ja huopikkaat hällekin voin lahjoittaa.
:,: Huopikkaat, huopikkaat, äiti koettaa piilottaa. Sama
se, löydän ne. Terve vaan, mua ootetaan. :,:

SANDY/GRANDY
Missä kaukana on länsi, joki rotkoon vie, asui majassansa Grandy kuinka kauan lie. Missä lumiraja alkaa, on
Grandyn maa. Siellä jossain ylimalkaan Grandy asustaa.
:,:Sinne metsäin taas sä myös aikonet, siellä varmasti
saa lohikäärmeitä metsästää. :,:
Pistä karhunlihaa pannuun pitkävartiseen, heitä sitä
sitten naamaas rokonarpiseen. Sieltä tarinaa on monta,
joki rotkoon vie, voi sitä onnetonta, jolta hukkuu tie.
:,: Sinne metsäin taa... :,:
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PÄIVÄNSÄDE JA MENNINKÄINEN /
LOHIKÄÄRME JA GRANDY-HERRA
Aurinko kun päätti retken, siskoistaan jäi jälkeen hetken lohikäärme viimeinen.
Hämärä jo metsään hiipi, lohikäärme kultasiipi juuri
aikoi lentää eestä sen,
kun Grandy-herra pienen näki vastaan tulevan; se juuri
oli noussut luolastaan.
Kas, Grandy-herra ennen päivän laskua ei voi milloinkaan olla päällä maan.
Katselivat toisiansa – Grandy-herra rinnassansa tunsi
kummaa leiskuntaa.
Sanoi: ”Poltat liekeilläsi, mutt’ en ole eläissäni nähnyt
mitään yhtä ihanaa!
Ei haittaa vaikka lieskasi mun sokeaksi saa – on pimeässä hyvä asustaa.
Käy kanssani, niin kotiluolaan näytän sulle tien – ja
sinut armaakseni vien!”
Käärme vastas: ”Grandy-kulta, dokumentti vie hengen
multa, enkä toivo kuolemaa.
Pois mun täytyy heti mennä, ellen kohta valoon lennä,
niin en hetkeäkään elää saa. Niin lähti kaunis lohikäärme, mutta vieläkin, kun Grandy-herra töihin tallustaa,
hän miettii, miksi toinen täällä lohikäärme on, ja toinen
työtä rakastaa.
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Kirvehen sotaisen etsi mies punainen, käskyn sai vaimoltaan: puita käy pilkkomaan! :,: Näin huusi viimeinen... :,:

Vaimolleen raivoissaan läksi mies kotoaan, muta taas
haetaan lassonpää kaulassaan. :,: Näin huusi viimeinen... :,:

Vannoin näin urho tuo: Mene en vaimon, luo, paikan
saan, kukaties, pian oon junamies.
:,: Näin huusi viimeinen... :,:
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17.30 Päivällinen

18.30 Alaleirin oma
ilta
20.30 Iltapala
21.30 Hiljaisuus

17.30 Päivällinen

19.00 Avajaiset
20.30 Iltapala
21.30 Hiljaisuus

10.20 Lounas

Välipala

21.30 Hiljaisuus

20.30 Iltapala

19.00 Suuri iltanuotio

17.30-18.00 Uintimahdollisuus

16.30Päivällinen

13.00 Päättäjäiset

12.00-13.30 Mytologia 11.00 Vierailupäivä

11.00 Lounas

15.45 - 17.15 Anatomia 14.45-16.15 Louhi

Välipala

13.00-14.30 Boxi

Saapuminen leirille
jatkuu
Rakentelua

12.00 Lounas

9.00 Leirijumalanpalvelus

9.00-10.30 Dracon
Campus
10.00-11.30 Triathlon
12.00 Lounas

7.55 Aamupala

8.00 Aamupala

9.00 Aaamupala

Sunnuntai 12.6

Saapuminen leirille

Lauantai 11.6

Lännen kuu kultaa loi, lännen maa rauhaa soi, tuli mies
valkoinen, rautatien laittaen.
:,: Näin huusi viimeinen tuo mohikaani:
Villiä länttä enää ole ei. ”,”

Perjantai 10.6

VIIMEINEN MOHIKAANI

Torstai 9.6

Harhauttajan kolkka
Alaleirien aikataulut
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21.30 Hiljaisuus

21.30 Hiljaisuus

21.30 Hiljaisuus

20.30 Iltapala

8.30 Aamupala

Saapuminen leirille

8.30 Aamupala

Lauantai 11.6

19.30 Alaleirin oma
ilta
20.30 Iltapala
21.30 Hiljaisuus

19.00 Avajaiset
20.30 Iltapala
21.30 Hiljaisuus

17.30-18.00 Uintimahdollisuus

17.00 Päivällinen

15.15-16.45 Triathlon

15.15-16.45 Louhi
17.00 Päivällinen

Välipala

Välipala

Rakentelua

21.30 Hiljaisuus

20.30 Iltapala

19.00 Suuri iltanuotio

17.00 Päivällinen

12.30-14.00 Dragon
Campus

12.30-14.00 Mytologia

Saapuminen leirille
jatkuu

11.30 Lounas

11.30 Lounas

11.30 Lounas

9.30-11.00 Anatomia 9.30-11.00 Boxi

Perjantai 10.6

Kalmakauhun kukkula
Torstai 9.6

20.30 Iltapala

13.00 Päättäjäiset

11.00 Vierailupäivä

13.00 Päättäjäiset

11.00 Vierailupäivä

10.00 Lounas

9.00 Leirijumalanpalvelus

7.35 Aamupala

Sunnuntai 12.6

19.00 Suuri iltanuotio

19.30 Alaleirin oma
ilta
20.30 Iltapala

19.00 Avajaiset

14.45-16.15 Mytologia

1700-1730 Uintimah- 16.30 Päivällinen
dollisuus
17.30 Päivällinen

15.30-17.00 Boxi
17.30 Päivällinen

Välipala

Välipala

13.00-14.30 Anatomia 12.00-13.30 Louhi

12.00 Lounas
Saapuminen leirille
jatkuu
Rakentelua

9.00- 10.30 Triathlon 9.00 Leirijumalan
palvelus
11.00 Lounas
10.20 Lounas

10.00-11.30 Dracon
campus
12.00 Lounas

7.55 Aamupala

8.00 Aaamupala

9.00 Aamupala

Sunnuntai 12.6

Saapuminen leirille

Lauantai 11.6

Räimesarvien tasanko
Perjantai 10.6

Torstai 9.6
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Välipala

Rakentelua

Välipala

21.30 Hiljaisuus

20.30 Iltapala

19.00 Suuri iltanuotio

17.00 Päivällinen

17.30 Päivällinen

19.00 Suuri iltanuotio

Välipala
14.45-16.15 Dracon
Campus
16.30 Päivällinen

18.30 Alaleirin oma
ilta
20.30 Iltapala
21.30 Hiljaisuus

Rakentelua
16.30-17.00 Uintimahdollisuus
17.00 Päivällinen

19.00 Avajaiset
20.30 Iltapala
21.30 Hiljaisuus

21.30 Hiljaisuus

20.30 Iltapala

15.45 - 17.15 Anatomia

Välipala

12.00-13.30 Triathlon 13.00-14.30 Boxi

12.00 Lounas

11.00 Lounas
Saapuminen leirille
jatkuu

13.00 Päättäjäiset

11.00 Vierailupäivä

10.40 Lounas

9.00 Leirijumalanpalvelus

10.00-11.30 Mytologia
9.00-10.30 Louhi
11.30 Lounas

8.15 Aamupala

9.00 Aamupala

8.00 Aamupala

Sunnuntai 12.6

Saapuminen leirille

Lauantai 11.6

Perjantai 10.6

Vikkeläkynsien metsä

21.30 Hiljaisuus

18.30 Alaleirin oma
ilta
20.30 Iltapala

17.00 Päivällinen

13.00 Päättäjäiset

11.00 Vierailupäivä

10.00 Lounas

9.00 Leirijumalanpalvelus

7.35 Aamupala

Sunnuntai 12.6

Torstai 9.6

21.30 Hiljaisuus

20.30 Iltapala

17.00-17.30 Uintimahdollisuus
19.00 Avajaiset

16.30 Päivällinen

12.30-14.00 Louhi

12.30-14.00 Triathlon

11.30 Lounas

15.15-16.45 Dragon
15.15-16.45 Mytologia
Campus

11.30 Lounas

Saapuminen leirille
jatkuu

9.30-11.00 Anatomia

9.30-11.00 Boxi
11.00 Lounas

8.30 Aamupala

8.30 Aamupala

Saapuminen leirille

Lauantai 11.6

Perjantai 10.6

Torstai 9.6

Murahtajan kallio
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8.00 Aamupala

Saapuminen leirille

9.00 Aamupala

Lauantai 11.6

12.00-13.30 Dracon
Campus
Välipala

Saapuminen leirille
jatkuu
Rakentelua

Välipala

13.00-14.30 Anatomia

12.00 Lounas

16.30 Päivällinen

18.30 Alaleirin oma
ilta
20.30 Iltapala
21.30 Hiljaisuus

16.30 Päivällinen

19.00 Avajaiset
20.30 Iltapala
21.30 Hiljaisuus

21.30 Hiljaisuus

20.30 Iltapala

19.00 Suuri iltanuotio

mahdollisuus
17.30 Päivällinen

17.00-17.30 Uinti-

14.45-16.15 Triathlon 15.30-17.00 Boxi

11.00 Lounas

11.00 Lounas

9.00-10.30 Mytologia 10.00-11.30 Louhi

Perjantai 10.6

Torstai 9.6

Myrskynleikkaajan lahti

13.00 Päättäjäiset

11.00 Vierailupäivä

9.00 Leirijumalanpalvelus
10.40 Lounas

8.15 Aamupala

Sunnuntai 12.6

Liimaa tähän leirilaulu
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