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1 Tervehdykset
1.1 LEIRINJOHTAJIEN TERVEHDYS
Hienoa, että osallistut kanssamme Tammileirille! Meidän kaikkien 2 100
leiriläisen yhteinen Mestarietsivä on huikeasti jo kahdeksastoista Tammileiri.  
Me leirinjohtajat, kuten varmaan myös moni teistä leiriläisistä, rakastamme huimia tarinoita nokkelista salapoliiseista. Mestarietsivällä pääsemmekin seikkailemaan neljän päivän ajan erilaisia arvoituksia ratkoen. Itse
mestarietsivä mäyräkoira Pasi L. Nuuskija johdattaa meitä salapoliisitaitojen
maailmaan. Leirin aikana tutuksi tulee niin etsivän sulavat liikkeet, tarkka
kuono kuin tiedemiehen tietämys. Jokainen pääsee kehittämään yhteistyöja partiotaitojaan sekä kokeilemaan ja oppimaan uusia asioita; on sitä
nokkelien populaarikulttuurin tuntijoiden mahdollista löytää leiriltä jotain
tutunoloistakin.
Nautitaan Tammileiristä yhdessä vanhojen ja uusien ystävien kanssa.
Ollaan reippaita ja rehellisiä, iloisia sudenpentuja ja leiriläisiä. Kiitos kun olet
mukana. Kohta nähdään!
Leirinjohtajat
Kati & Riina
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1.2 SUOJELIJAN TERVEHDYS
Moi, olen Retu ja työskentelen poliisikoirana Lounais-Suomen poliisilaitoksella. Osaan tarkan nenäni avulla ja huolellisen harjoittelun ansiosta
löytää rosvojen piilottamia tavaroita. Löydän niitä paikoista, joista ihmiset
eivät välttämättä koskaan osaisi niitä etsiä.
Kun keskittyy kovasti, seuraa vihjeitä ja luottaa itseensä, voi selvittää
vaikka kuinka kinkkisiä tehtäviä! Muista tämä, kun lähdet ratkaisemaan
Tammileirin salapoliisimysteerejä koirakollegani Pasi L. Nuuskijan kanssa.
Minulla on kunnia toimia Tammileiri XVIII:n suojelijana, ja teen sen
äärimmäisellä ilolla ja ylpeydellä. Toivon kaikille sudenpennuille hauskaa,
ikimuistoista ja turvallista leiriä. Tiesitkö muuten, että ihan jokainen – myös
sinä – voi tehdä oman osansa siitä, että tästä tulee maailman paras leiri ikinä?
Se onnistuu, kun lohdutat ja kannustat kaveria esimerkiksi koti-ikävän
iskiessä. Olet hyvällä tuulella ja tutustut rohkeasti uusiin kavereihin. Autat
toisia ja pyydät tarvittaessa apua muilta. Lisäksi on tärkeää totella ohjeita ja
noudattaa sääntöjä – olla esimerkillinen sudenpentu.
Retu
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2 Saapumis- ja poistumisohjeet
2.1 SAAPUMINEN
Leiriläiset kulkevat leirille ja leiriltä pois yhteiskuljetuksella. Tammileiri
järjestää yhteiskuljetuksen leirille ja leiriltä Lounais-Suomen Partiopiirin
alueen lippukunnista tuleville osallistujille. Yhteiskuljetusaikataulut ja lastausja purkupaikat ilmoitetaan lippukuntien yhteyshenkilöille myöhemmin.
Huomioithan, että leirin aikana alueelle ei pääse autolla eikä leirillä ei ole
käytössä parkkipaikkoja. Laituri on ainoastaan leirin veneiden käytössä.
Leirille saavutaan torstain kuluessa, ja tiukan aikataulun vuoksi lippukuntien on toimittava ripeästi leirialueelle saavuttaessa. Leirialueella linja-auto
tyhjennetään nopeasti ja lasten on pysyttävä metsän ja linja-auton välissä.
Leirialueelle kuljetaan linja-auton kohdalta lähtevää opastettua reittiä lähijohtajien opastamana. Jos ette saa kaikkia tavaroita kerralla kuljetettua omalle
leirialueellenne, tulee ne siirtää pois muiden tieltä myöhempää siirtämistä
varten. Kaikki leirille otetut tavarat pitää varustaa omistajansa nimellä.
Tammileirillä on käytössä uusi leirirekisteri. Jokainen leirilippukunnanjohtaja kirjaa kaikki yhteiskuljetuksella saapuvat leiriläiset läsnä oleviksi
jo linja-autossa. Tästä toimitetaan tarkemmat ohjeet leirilippukunnanjohtajille myöhemmin. Uuden leirirekisterin takia jokainen yli 15-vuotias saa
QR-koodin Kuksaan merkittyyn sähköpostiosoitteeseen. Koodi toimii lippuna,
jota näytetään Turvalle saavuttaessa leirialueelle muutoin kuin yhteyskuljetuksella. Voit tulostaa koodin mukaasi tai esittää saamasi sähköisen version.
Leirialueelle pääsevät ainoastaan ilmoittautuneet leiriläiset.

2.2 POISTUMINEN
Leiriltä poistuttaessa sunnuntaina leiriläisten tavaroiden tulee olla
pakattuna ennen lounasta. Päättäjäisten jälkeen leiriläisten tulee siirtyä hyvissä
ajoin heille osoitetulle odotusalueelle lähijohtajien kanssa. Odotusalueelta
siirrytään linja-autoon merkattua reittiä pitkin. Leiriltä poistumisessa
on tiukka aikataulu, joten on tärkeää, että lippukunnat toimivat annetun
aikataulun ja ohjeiden mukaisesti. Linja-autossa leirilippukunnanjohtaja
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kirjaa yhteiskuljetuksessa poistuneet leiriläiset leirirekisteriin.
Jos leiriläiselle tulee jostain syystä tarve poistua leiriltä poikkeavana
ajankohtana, lippukunnan oma lähijohtaja saattaa leiriläisen pääportille ja
vastassa tulee olla leiriläisen huoltaja. Poikkeavista poistumisajoista tulee sopia
oman lippukunnan lähijohtajan kanssa. Kesken leirin poistuvien lähijohtajien ja leirin tekijöiden tulee myös ilmoittautua Turvalle pääportilla tai
leiritoimistoon.

2.3 RAKENNUS- JA PURKULEIRI
Tammileirin rakennusleiri alkaa maanantaina 6.6.2022 klo 10.00 ja
jatkuu leirin alkuun asti. Leirialueelle saapuessa tulee käydä ilmoittautumassa
leiritoimistolla Luotsin alakerrassa. Myös väliaikaisesta poistumisesta alueelta
tulee myös ilmoittautua toimistolle, jotta Tammileirillä on turvallisuussyistä
tieto läsnäolijoista. Mikäli saavut rakennusleirille ilman varsinaista pestiä tai
tekemistä niin kerrothan tästä ilmoittautumisen yhteydessä toimistolla.
Kaikki tiimisi tarvittavat rakennelmat tulisi pystyttää rakennusleirin
aikana. Palvelun tiimiltä voi tilata etukäteen apua rakennusleirille (paavo.
kaija@partio.fi). Telttojen pystytys aloitetaan vasta leiriläisten saavuttua.
Tammileirin purku tapahtuu sunnuntaina 12.6.2022. Pelkälle purkuleirille on saavuttava ennen klo 12.00, koska sen jälkeen bussit lähtevät pois
alueelta ja tarvitsevat tien käyttöönsä kokonaisuudessaan. Tekijöiden on
purettava kaikki leirin aikana pystyttämänsä ja kaikki leirialueelle tuotu on
myös vietävä leirin jälkeen pois.
Ilmoittaudu rakennusleirille kuksan kautta Tammileirin verkkosivujen
kautta. Voit ilmoittautua myös ottamalla yhteyttä projektityöntekijä Heliin heli.
matintalo@partio.fi viimeistään 15.5.2022.
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2.5 LIPPUKUNNAN VARUSTEET JA
NIIDEN KULJETTAMINEN
Lippukunta tarvitsee mukaansa ainakin seuraavat varusteet. Muistathan
nimikoida myös nämä!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Majoitteet (teltat, salot, kiilat, maavaatteet, pressut, jne.)
EA-laukku sekä punkkipihdit
10 litran vesiastia/20 leiriläistä
Iltapalan tarjoilutarvikkeet (tarjottimia tai isoja lautasia, haarukoita,
veitsiä)
Vararuokailuvälineitä, jotta ateriointi onnistuu kadonneesta lautasesta tai lusikasta huolimatta
Merkkaustussi tavaroiden nimikoimista varten
Puuvärejä Salapoliisin käsikirjaa varten
Narua ja köyttä rakenteluun
Pelejä, askartelu- ja piirustusvälineitä yms.
Vasara (2kpl/pentue)
hiekkapaperia
pensseileitä

Huomioithan, että yhteiskuljetuksessa saa kuljettaa vain leiriläisten
henkilökohtaisia varusteita. Lippukuntien tavarat toimitetaan leirialueelle
rakennusleirin aikana keskiviikkona 8.6. kello 15.00-20.00. Lippukuntien
varusteet tulee nimikoida selkeästi, kun ne jätetään oman alaleirin alueelle.
Peräkärryjä ei ole mahdollista jättää leirialueelle. Koko leirialueen tulee olla
tyhjä ylimääräisistä ajoneuvoista kello 21.00.
Leirin päätyttyä ja lasten poistettua leirialueelta sunnuntaina Turva
antaa taas tilanteen salliessa luvan autojen päästä leirialueelle. Lippukuntien
tavaroita voi tulla hakemaan sunnuntaina 12.6. kello 16.00-19.00 välisenä
aikana. Leirialueen tulee olla tyhjä kaikista ajoneuvoista 19.00. Huomioithan
seuraavan leirin liikenteen ja pidät kulkuväylät avoimena.
Ahtelan nuorisoleirikeskuksen osoite on Ahtelantie 30, 21570 Sauvo.
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2.6 HENKILÖKOHTAISET VARUSTEET
Tavarat kannattaa pakata rinkkaan, reppuun tai isoon kassiin, joka on
helppo kantaa. Irtonaisia rinkan ulkopuolella roikkuvia tavaroita ja ylimääräisiä pusseja ja reppuja tulee välttää. Kaikissa vaatteissa ja tavaroissa tulee olla
selkeästi omistajan koko nimi ja lippukunta.
• Partiopaita ja partiohuivi
• Makuupussi ja makuualusta
• Lämmin yöpuku ja halutessasi unilelu
• Säänmukaiset ulkoiluvaatteet
• Lenkkarit tai muut maastokelpoiset kengät
• Kumisaappaat ja sadevaatteet
• Housut, pusero, t-paita, shortsit ja vaihtovaatteita
• Lämpimiä vaatteita
• Alusvaatteita ja sukkia
• Lippis tai muu päähine
• Pipo ja hanskat
• Uimapuku ja pyyhe
• Peseytymisvälineet: hammasharja, -tahna, saippua, hiusharja
• Henkilökohtaiset lääkkeet
• Aurinkovoide
• Huulirasva
• Nenäliinoja
• Ruokailuvälineet ja astiapyyhe kangaspussissa: Matala ja syvä
lautanen, muki, lusikka, veitsi ja haarukka
• Muovinen täytetty juomapullo (vähintään 0.5 l)
• Muistiinpanovälineet
• Taskulamppu
• Istuinalusta
• Päiväreppu
• Kopio Kela-kortista
• Iloista partio- ja leirimieltä
Leirillä nukutaan partiokavereiden kanssa teltoissa. Kännykät voi jättää
kotiin, sillä tarpeen vaatiessa johtajat ottavat omilla puhelimillaan yhteyttä
kotiin. Ethän pakkaa riippumattoa mukaasi.
Kaikkia puuttuvia varusteita ei tarvitse välttämättä ostaa, vaan lippukunnilla saattaa olla myös lainavarusteita. Voit kysyä oman lippukuntasi yhteyshenkilöltä lainavarusteista.
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3 Ensiapu ja turvallisuus
leirillä
3.1 ENSIAPUASEMA
Mestarietsivän ensiapuasema huolehtii koko leirin ajan kaikista apua
tarvitsevista. Puh. 046 642 7590 leirin aikana. Ensiapuasema sijaitsee
Ahtelan yläkämpässä Kompassissa. Lääkäri ja sairaanhoitaja ovat siellä tavattavissa ympäri vuorokauden.
Henkeä uhkaavissa hätätilanteissa ja muissa vakavimmissa loukkaantumis- tai sairauskohtaustilanteissa hälytetään aina ensin apua yleisestä
hätänumerosta 112, minkä jälkeen tilanteesta ilmoitetaan välittömästi myös
ensiapuasemalle ja turvalle.
YLEISOHJEITA LÄHIJOHTAJILLE JA TEKIJÖILLE:
•
•

•
•

Pienimmät naarmut ja muut pikkuvaivat hoidetaan omissa alaleireissä, mutta apua voi kuitenkin aina kysyä ensiapuasemalta.
Ensiapuasemalla ei ole saatavissa lääkkeitä leiriläisten ”kotisairauksiin” vaan omat lääkkeet tulee ottaa kotoa mukaan, jos
sellaisia on leiriajankohtana käytössä. Ensiapuasema voi huolehtia
lääkkeiden säilytyksestä (esim. jääkaapissa säilytettävät) ja annostelemisesta, jos niin erikseen sovitaan. Tästä tulee olla etukäteisilmoitus
terveystietolomakkeessa.  
Selvästi sairaana leirille ei pidä lähteä ollenkaan.
Leiriolosuhteissa tulee aina kiinnittää erityistä huomiota siisteyteen
ja hygieniaan.  
- Käsien pesu ennen ruokailua ja WC-käynnin jälkeen on välttämätöntä. Tätä varten alaleireihin ja WC-tiloihin toimitetaan
desinfioivaa käsihuuhdetta yleisten pesupisteiden lisäksi.
- Astiat pestään huolella heti ruokailun jälkeen.
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-

•

•
•

•

Ilta- ja aamupesut, vaatteiden vaihto puhtaisiin tarvittaessa,
makuupussien ja telttojen tuuletus sekä leirin yleinen siisteys
ovat tärkeitä asioita, joista kaikkien tulee huolehtia omalta
osaltaan ja tarvittaessa opastaa myös leiriläisiä.
Jotta turhilta tapaturmilta vältyttäisiin, tulee kaikessa toiminnassa
käyttää niin sanottua maalaisjärkeä. Johtajien tulee kerätä sudenpennuilta mahdolliset veistelyvälineet pois ja leirirakenteluharjoitusten on tapahduttava aina valvotusti.  
Uimakurin on oltava aukoton.
Jokaisen leiriläisen tulee huolehtia riittävästä juomisestaan. Johtajat
huolehtivat, että nimikoiduissa pulloissa vesi myös vaihdetaan
päivittäin. Johtajat muistuttavat myös leiriläisiä juomisen tärkeydestä. Juomavettä saa noutaa ainoastaan merkatuista paikoista,
pesuvedet eivät ole juomakelpoisia.
Johtajien odotetaan myös toimivan aktiivisesti erityisesti nuorimpien
leiriläisten koti-ikävätilanteiden vähentämiseksi. Leiriläistä ei ole
syytä pakottaa osallistumaan sellaisiin tehtäviin, joihin hän ei uskalla
tai halua osallistua, vaan tällaisessa tilanteessa voi ryhmän mukana
kulkea myös katsomassa.

Ensiapuaseman henkilökunta toivottaa tervettä ja turvallista leiriä
Mestarietsivän väelle!

3.2 HÄTÄTILANTEESSA TOIMIMINEN
KIIREELLINEN, HENKEÄ UHKAAVA HÄTÄTILANNE
•
•
•

•
•
•
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Soita hätänumeroon 112
Kerro, mitä on tapahtunut (mainitse tarvitaanko venettä)
Kerro soittavasi Ahtelan leirikeskuksesta
- Osoite on Ahtelantie 21, Sauvo
- Leiriportin sijainti N 60°15.824 ́ (ETRS89, ~WGS84)
- E 22°47.392 ́
- Turvahenkilö opastaa portilta kohteeseen.
Vastaa kysymyksiin
Toimi ohjeiden mukaan
Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan

•

•

Ilmoita Turvan tilannekeskukseen. Tilannekeskus hoitaa tarvittavat
Turvan henkilöt paikalle sekä opastamaan. Tilannekeskukseen saat
yhteyden soittamalla (040 813 8377), puhumalla Turvan tekijälle
(keltaiset tai oranssit liivit) tai käymällä Tilannekeskuksella (leiritoimiston yläkerrassa Luotsi-rakennuksessa).
Ilmoita lisäksi leirin Ensiapuasemalle 046 642 7590

VAARATILANNE, EI VÄLITÖNTÄ HÄTÄÄ
•

Ilmoita Turvan tilannekeskukseen. Tilannekeskus hoitaa tarvittavat
Turvan henkilöt paikalle sekä opastamaan. Tilannekeskukseen saat
yhteyden soittamalla (040 813 8377), puhumalla Turvan tekijälle
(keltaiset tai oranssit liivit) tai käymällä Tilannekeskuksella (leiritoimiston yläkerrassa Luotsi-rakennuksessa).  

KRIISITILANNE JA -VIESTINTÄ
Kriisitilanteissa leiri evakuoidaan viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Kokoontumispaikkana kriisitilanteissa toimii leirialueen ranta.
Kriisiviestinnän hoitaa partiotoimisto, sillä heillä on totuuden mukainen
kokonaiskuva asiasta. Muut eivät anna kommentteja ulkopuolelle.

3.3 KORONAOHJEET
Korona jyllää edelleen koko Lounais-Suomen Partiopiirin alueella ja
näin ollen osallistumiseen liittyy koronaviruksen aiheuttamia riskejä. Partiossa
on tavoitteena terveysturvallisen harrastustoiminnan mahdollistaminen viranomaisten asettamien rajoitusten puitteissa eikä toimintaa rajoiteta enempää
kuin mitä viranomaismääräykset edellyttävät. Muutokset hyvinkin lähellä leiriä
ovat mahdollisia ja niistä tiedotetaan tarvittaessa erikseen.
OHJEITA TURVALLISEEN TOIMINTAAN:
•
•

Leirille ei saa osallistua sairaana eikä lieväoireisena. Karanteenin
aikana leirille ei voi osallistua, ja leiriläinen lähetetään kotiin
omakustanteisesti.
Mikäli sairastut ennen leiriä, leirimaksun hyvitystä voi hakea partiovakuutuksesta. (kts. vakuutus)
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•
•
•
•

Jos tunnistat itsessäsi koronan oireita leirin aikana, ilmoita asiasta
tapahtuman tekijöille. Näin toimitaan myös mikäli saa positiivisen
koronatestituloksen heti leirin jälkeen.
Kunnioitetaan jokaisen mahdollisuutta säilyttää turvavälit.
Annetaan siis muille tilaa alaleirissä, ohjelmissa, ruokailuissa jne.
Pestään ja desinfioidaan käsiä usein eikä kosketella toisten tavaroita.
Yskitään hihaan tai nenäliinaan.
Kasvomaskien käyttäminen on valinta, jonka jokainen saa tehdä.

3.4 VAKUUTUS
Jäsenmaksunsa maksaneilla partiolaisilla on toiminnan vastuu-,
tapaturma-, matkustaja-, matkatavara- ja matkavastuuvakuutus. Lisäksi
EVP-vakuutus on voimassa Suomen Partiolaisiin kuulumattomilla henkilöillä partiotoimintaan tutustumisessa, kuten Tammileirillä. Partiovakuutus
ei korvaa vaurioituneita tai kadonneita matkapuhelimia tai muita arvoesineitä.
Lisätietoa partiovakuutuksesta löydät Suomen Partiolaisten verkkosivuilta
osoitteesta https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/ .

3.5 TURVALLISESTI YHDESSÄ
Turvallisesti yhdessä -ohje on jokaisen partiojohtajan ja partion
ryhmänvetäjän ohje, jonka tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten kasvuympäristön turvallisuutta partiossa. Turvallisuudella tarkoitetaan esimerkiksi
sitä, että lasten turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan sekä lasta
suojellaan kiusaamiselta, väkivallalta, seksuaaliselta hyväksikäytöltä, päihteiden
käytöltä ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.
Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus on pakollinen kaikille lähijohtajille ja tekijöille riippumatta pestistä tai sen kestosta. Koulutuksen on oltava
suoritettuna ja suorituksen voimassa leirille osallistuessa. Yli viisi vuotta sitten
suoritetut koulutukset on uusittava ennen leirin alkua.
Koulutus suoritetaan osoitteessa moodle.partio.fi. Koulutukseen
kirjautumiseksi tarvitaan PartioID. Lähijohtajat, tekijät ja huoltajat, jotka eivät
vielä ole partion jäseniä ja joilla ei ole partioID:tä, voivat rekisteröityä partion
Moodleen, tehdä Turvallisesti yhdessä -koulutuksen ja tulostaa siitä todistuksen. Ei-vielä-partiolaisen lähijohtajan tai tekijän ohjeeseen perehtymisestä
vastaa tekijän pestannut henkilö tai lähijohtajan pestannut lippukunta.
14

Selkeät ohjeet koulutuksen suorittamiseen löydät osoitteesta
https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/%20
toiminnan-turvallisuus/turvallisesti-yhdessa/  .

3.6 TULENTEKO
Leirillä avotulen teko (esim. kynttilät, nuotiot) on ehdottomasti
kielletty. Teltoissa ei saa käyttää kamiinaa eikä esim. myrskylyhtyjä tai retkikeittimiä. Mikäli leiriläisellä on tulentekovälineet, otetaan ne välittömästi häneltä
pois.
Jokaisen alaleirin alueella on palopostitynnyreitä. Lisäksi alueella on
muuta alkusammutuskalustoa lähinnä rakennusten yhteydessä. Turvan aluevalvontapartiot tarkastavat palopostitynnyrit valvontakierroksensa yhteydessä.
Mikäli havaitset palopostitynnyrin tyhjentyneen, ilmoita asiasta välittömästi
Turvalle.
JOS TULI ON IRTI
•
•
•
•
•
•

Pelasta ihmiset vaarasta
Hälytä apua
Käytä mahdollisuuksien mukaan alkusammutuskalustoa ja estä tulen
leviäminen
Pysy rauhallisena ja rauhoita muita
Tarkista vastuullasi olevat henkilöt
Tarvittaessa evakuointipaikkana toimii uimaranta

3.7 TUPAKOINTI JA PÄIHTEET
Täysi-ikäisten tupakointi leirillä järjestetään leirikarttaan merkityille
tupakointipaikoille, joilta löytyy sammutusvettä sekä palamaton astia tumpeille.
Tupakointipaikat on merkitty karttaan kolmioilla.  
Alaikäisten tupakointi on leirillä kielletty. Muualla kuin tupakointipaikoilla tupakointi on ehdottomasti kielletty. Tumpit on laitettava niille varattuihin astioihin ja sammutuksesta huolehdittava.
Kaikki päihteiden hallussapito ja käyttäminen on kielletty leirillä.

15

4 Leiritoimisto
4.1 LEIRITOIMISTO
Leiritoimisto sijaitsee Luotsi-rakennuksessa ruokakatosten vieressä.
Toimisto palvelee leirillä joka päivä klo 9–21. Leiritoimiston tavoittaa ympäri
vuorokauden numerosta p. 040 813 8379. Toimistoetsivät eivät hae leiriläisiä puhelimeen eivätkä välitä terveisiä. Puhelinpäivystystä lukuun ottamatta
toimisto on suljettu yhteisten ohjelmien ajan.
Leiritoimisto pitää kirjaa leiriläisistä koko leirin ajan. Toimisto kerää
saapumisilmoitukset sähköisesti lippukunnilta leirille saavuttaessa. Mikäli
poistut tai saavut kesken leirin, ilmoittaudu leiritoimistoon tai Turvan
portilla. Myös rakennusleirin aikana toimistolle on ilmoitettava saapumisesta
ja poistumisesta.
Toimisto vastaa mielellään kaikkiin leiriä koskeviin kysymyksiin.

4.2 LÖYTÖTAVARAT
Kaikki leirillä olevat vaatteet ja tavarat tulee nimikoida. Monilla osallistujilla on mukanaan paljon samanlaisia varusteita esimerkiksi ruokailuvälineitä ja mustia ulkohousuja. Nimikoidut tavarat löytävät varmimmin omistajansa. Lähijohtajan mukana on hyvä olla tussi, jolla voi merkata tavarat, joiden
nimikointi on kotona jäänyt tekemättä!
Löytötavaroita otetaan vastaan ja säilytetään leirin ajan leiritoimistossa, josta niitä voi käydä kysymässä. Jos leirialueelta löytyy nimikoimattomia
tavaroita, niin ne voi viedä leiritoimistoon. Leirin päättyessä löytötavarat
toimitetaan Turun partiotoimistolle, jossa niitä säilytetään 30.9.2022 asti.  
Lippukunnan on hyvä ottaa mukaan vararuokailuvälineitä, jotta
ateriointi onnistuu kadonneesta lautasesta tai lusikasta huolimatta.

4.3 LEIRITUOTTEET
Sudenpentujen ja lähijohtajien leirituotteet toimitetaan lippukunnittain
alaleireihin. Tarkastathan heti lippukuntasi tuotteet kassissa olevan listauksen
mukaan. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä leiritoimistoon mahdollisimman
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pian. Perheleiriläisten tuotteet toimitetaan perheleiriin. Tekijöiden
leirituotteet voi noutaa jokainen itse leiritoimistolta. Muistathan nimikoida
tuotteesi ja leiriläisten tuotteet heti, jotta hukkuessaan ne löytyvät takaisin.
Leirihuivina toimii alaleirin värinen tuubihuivi. Se toimii tunnuksena
leiriläisyydestä ja siksi leirihuivia on pidettävä aina mukana. Varmistathan,
että myös leiriläisillä on huivi selvästi näkyvillä. Leirihuivin avulla esimerkiksi
Turva ja muut leirin aikuiset osaavat ohjata mahdollisesti eksyneen leiriläisen
takaisin omaan alaleiriinsä.
JAETTAVAT TUOTTEET
Kaikille: tuubihuivi, leirimerkki ja Salapoliisin käsikirja
Kokoaikaisille leiriläisille: t-paita
Lisätilauksesta (ennen leiriä): extra t-paita, leirimuki, istuinalusta

4.4 LEIRINAIKAISET MINIPESTIT
Jos leirilippukunnassanne lähijohtajia on yllin kyllin tai jos oma tekijäpestisi ei vie kaikkea aikaasi, niin tarjolla on myös leirinaikaisia minipestejä.
Minipesteihin ei tarvitse ennakkoon valmistautua eivätkä ne vaadi mitään
erityisosaamista.
Tarjolla olevat minipestit löytyvät leiritoimistolta, josta saat sen pestiesihenkilön yhteystiedot, joka apuasi kaipaa. Olisi huippua, jos pystyt ilmoittautumaan minipestin tekijäksi jo ennakkoon esimerkiksi edellisen päivän aikana,
mutta lyhyelläkin varoajalla tuleva apu otetaan taatusti ilolla vastaan.  
Lisäksi jokaiseen alaleiriin tulee ruuanjakovuoroja myöhemmin ilmoitettavan aikataulun mukaan.
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5 Alaleirit ja majoittuminen
Tammileirillä lippukunnat jakautuvat omiin alaleireihin. Kaikki
toiminta tapahtuu leirillä näissä alaleireissä.
Lähijohtajat majoittuvat yhdessä lasten kanssa. Tekijät majoittuvat pääasiassa alaleireissä yhdessä oman lippukunnan kanssa ellei pesti
määrittele toisin. Jos tulet tekijäksi, varmistathan, että sinullekin on
majoite. Perheleirissä majoittuvat sinne ilmoittautuneet. Leiriläisten
riippumatot, tulitikut ja teräesineet, kuten puukot, ovat kiellettyjä. Nämä
otetaan talteen lähijohtajien tai Turvan toimesta. Aikuiset, jotka nukkuvat
tekijäleirissä saavat nukkua riippumatoissa. Alaleirien välissä tulee olla
vähintään pelastustie eli kulku-ura, mistä alaleiri mahtuu kulkemaan.
TELTAT
Telttojen valinnassa suosittelemme maalaisjärjen käyttöä. Esimerkiksi
10 sudenpentua ja 1 johtaja majoittuvat 2 Niger-/isossa kupoliteltassa tai
kymppiteltassa, eivätkä esimerkiksi 10 vaellusteltassa. Tilan ollessa rajallista
on telttojen koolle määritetty yläraja, jonka määrittää SA20 teltta, tutummin
puolijoukkueteltta. Tämän isompien telttojen (esim. Messuteltat) pystytys leirialueelle on KIELLETTY. Huomioithan myös, että maksimissaan kaksi Nigertelttaa saa olla “putkessa” eli yhdistettynä toisiinsa. Lisäksi telttojen tulee olla
vähintään neljä (4) metriä toisistaan sekä muista leirirakenteista.
PESEYTYMINEN
Leiriläiset eivät pääse peseytymään leirin aikana muutoin kuin vesiohjelman tai uintivuoron yhteydessä. Lähijohtajille tarjotaan leirin aikana yksi
peseytymismahdollisuus.
TIEDOTUS
Jokaisesta alaleirissä on ilmoitustaulu, josta löytyy alaleirikohtainen
aikataulu. Lisäksi iltaisin alaleirinjohtajat kutsuvat jokaisesta lippukunnasta
yhden lähijohtajan iltakokoukseen.
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Kokouksessa annetaan informaatiota seuraavasta päivästä ja käydään
läpi kuluneen päivän tapahtumat. Lisäksi alaleirissä on vähintään yksi alaleirinjohtaja koko ajan paikalla, jolle voi esittää akuutit kysymykset. Tekijäleirissä
ei ole erillisiä ilmoitustauluja tai iltakokouksia vaan yhteyden voi ottaa tarvittaessa omaan pestiesihenkilöön tai suoraan osallistujapäällikkö Timo Viskariin.
ILTAPALA
Iltapala tarjoillaan alaleireissä lähijohtajille ja sudenpennuille.
Lähijohtaja hakee koko lippukunnan iltapalan ja jakaa sen omille leiriläisilleen lippukunnan majoitteiden luona. Kaikki alaleiriläiset eivät siis jonota
iltapalaa samasta paikasta. Muistattehan ottaa mukaan sopivia tarjoiluvälineitä (kts lippukunnan varusteet). Iltapalan jälkeen ei ole tiskausmahdollisuutta. Omat kaasut yms. on kielletty. Jokaista leiriläistä on pyydetty ottamaan
mukaan kaksi lautasta, jotta jokaisella on aamiaisella puhdas lautanen.
ALALEIRIN ILTA
Jokaisessa alaleirissä järjestetään lauantaina alaleirin yhteinen iltaohjelma. Tarkemmat ohjeet tästä saa leirillä omalta alaleirin johtajalta. Tekijöitä
suositellaan osallistumaan oman lippukunnan mukana lippukunnan alaleirin
iltaan. Perheleirissä on oma ilta.

5.1 ALALEIRIT
HOPPULA
Hoppula on pieni ja kotoisa kaupunki täynnä rehellisiä, innokkaita ja reippaita asukkaita. Siellä kuitenkin riittää vilinää ja vilskettä, siispä
keskellä iloisen värikkäitä taloja sijaitsee kaikkien tuntema etsivätoimisto.
Etsivätoimiston asukit Pepe Punane ja hänen toverinsa Herra Ruskee seikkailevat ympäri Hoppulaa ja auttavat aina kaikkia. Ystävykset ovat ratkoneet jo
kymmeniä mysteerejä, mutta nyt Hoppulassa on tapahtunut katastrofi, johon
heidänkään kykynsä eivät enää riitä. Sen takia poliisipäällikkö Siniturre on
lähettänyt sinulle seuraavan kirjeen!
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Hei kaikki Hoppulan asukkaat!  
Olen hyvin huolissani Pepe Punasesta ja siksi haluan kutsua teidät kaikki
koolle ratkaisemaan suurta mysteeriä. Pepe Punane on kadottanut tärkeän
arvomerkkinsä eikä ilman sitä saa jatkaa tärkeää työtään mysteerien parissa.
Pepe Punane on yleensä kaikkia askeleen edellä ja hänen nokkela apuri Herra
Ruskee huomaa pienimmätkin yksityiskohdat. Mutta nyt he ovat tilanteen takia
huolesta sekaisin ja kaipaavat kipeästi apuanne.
Terveisin
Poliisipäällikkö Siniturre
Tulethan siis testaamaan hoksottimesi ja jännittämään kuinka mysteeri
ratkeaa!
Alaleirin johtajat:
Neea Helin (neea.helin@partio.fi)
Viola Vilhonen
Lea Laaksonen
Alaleirin väri:  
väri:
Vaalean liila
Huuto:
Iloinen mieli huulilla,
tarkat silmät kaikilla,
täältä tulee Hoppula!
Majoittuvat lippukunnat:
Jokilaakson Ravut
Kuusenkävyt
Kyrön Kiurut ja Kokot
Laitilan Lumikit
Littoisten Pirtapiiat
Maarian Kämmekät
Marjatat ja Mikonpojat
Marttilan Martit
Merimaskun Reimarit
Mietoisten Kolopuutintit
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Narvin Kajo
Nousiaisten Henrikin lippukunta
Nuotiotytöt
Pöytyän Pöllöt
Ruskon Maunun Partio
KETTULA
Tervetuloa mukaan etsivätoimisto Kettulaan ratkomaan mysteerejä!
Kettula on Paula Kettusen perustama etsivätoimisto, jossa jokainen pääsee
mukaan kurkistamaan salapoliisin arkeen.
Paula on ollut lapsuudestaan asti viekas ja seikkailunhaluinen, ja siksi
mysteerien ratkaiseminen on lähellä hänen sydäntään. Paulan etsivätoimistossa
seikkaillaan yhdessä kettuetsivien johdolla erilaisten mysteereiden parissa.
Salapoliisi - oletko valmis tähän mysteerien täyteiseen seikkailuun?
Alaleirin väri:  
Vihreä
Huuto:  
Etsivätoimisto,  
vihreä loisto,  
viekkaan ovela,  
Kettula *hys*
Alaleirin johtajat:  
Oona Mikkola (oona.mikkola@partio.fi)
Pinja Rastas (pinja.rastas@partio.fi)
Janina Virta
Alisa Allos
Majoittuvat lippukunnat:
Ahlaisten Ankkurit
Auran Tähti Pojat
Harjavallan Pirkat
Honkahukat
Jämijärven Miilunvartijat
Kaarinan Sädetytöt
Kankaanpään Korpiveikot
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Käppäräpartio
Liedon Eränkävijät
Meri-Porin Partio
Mikaelin Sinikellot
Nakkilan Partiolaiset
Porin Tulitikut
Pyhärannan Korpiankkurit
Raision Killinallit
Siikaisten Korpiveikot
Säkylän Partio
Taivassalon Tupshaukat
Vehmaan Lustaset
KOIROTTI
Koirotti vilisee mysteerejä. Sen kuuluisin asukas on viiksekäs salapoliisi Herkule Koirotti. Voit kohdata tämän harmaiden aivosolujen voimaan
luottavan mestarietsivän ratkaisemassa visaista arvoitusta.  
Yksin ei nokkelakaan salapoliisi pärjää vaan tapaat myös meidät,
Koirotin kaksi luotettua ystävää. Me olemme mielikuvituksellisia teorioita
kehittelevä Artturi Heinäpistos sekä järjestelmällinen ja tehokas neiti Sitruuna.
Meillä on tapana koota epäillyt samaan paikkaan, jossa Koirotti kertoo päättelyketjustaan ja lopulta paljastaa syyllisen. Jos sinulla käy hyvä tuuri, pääset
mukaan mysteerin ratkaisemiseen.
Tervetuloa kanssamme Koirottiin – mysteerien maailmaan!
Alaleirinjohtajat:
Alaleirinjohtajat:  
Kalle Sipilä  
Sara Kannisto (sara.kannisto@partio.fi)
Alaleirin väri:  
Harmaa
Huuto:
Löytyy jotain karvaa
Mysteeri on varmaa
Meitä se ei narraa
Aivosolu harmaa
KOI-ROT-TI
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Majoittuvat lippukunnat:
Alastaron Jyväset
Auran Eräkurjet
Henrikin Tapulitytöt
Ilpoisten Vuorenkävijät
Kairankiertäjät
Kiikalan Kelopartio
Kupittaan Henrikinpojat
Loimaan Nuotioloimut
Loimaan Saviset
Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat
Mellilän Mennikäiset
Perttelin Piketit
Sauvon Hakkiset
Toivon Erätytöt
Turun Eränkävijät
Turun Mikaelin Siniset
Turun Versot
Yläneen Korpijunkkarit
SAASTAMOINEN
Tervetuloa mukaan Jokeri-etsiväksi ratkomaan mysteerejä tarkan vainunenän omaavan Saastamoinen-koiran johdolla!
Kaipaamme etsiväjoukkoomme apua kaikilta teiltä neuvokkailta, iloisilta
ja uteliailta sudenpennuilta. Olemme saaneet ratkaistavaksemme karanneen
apinan mysteerin, joka johdattaa meidät sirkukseen - lähde kanssamme selvittämään mitä kaikkea sieltä löytyy! Ja entä mitä taas kätkeytyy etsiväjoukollamme
aina mukana kulkevaan salapoliisisalkkuun? Viritä siis etsivähattusi ja valmistaudu oppimaan vihikoiran elkeet!
Alaleirin johtajat:
Iida Mäkelä (iida.makela@partio.fi)
Sanni Salonen
Henna Toivanen
Alaleirin väri:
Punainen
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Huuto:
Aikamoinen,
suurenmoinen,
semmoinen on
Saastamoinen!
Majoittuvat lippukunnat:
Auran Tytöt
Kaarinan Korpiklaani
Kaarinan Ristiritarit
Kakskerran Kaksoispiste
Koroisten Ritarit
Koroisten Sarpiot
Kuusiston Linnanyrjänät
Lätynkääntäjät
Maarian Tähkät
Mynämäen Maahiset
Paraisten Merikotkat
RajakivenKiertäjät
Rantakaarinat
Rymättylän Märssyvahdit
Tarvan Tapiot
Tavastin Liljat
Turun Partio-Sissit
Turun Sinikotkat
Vaakun Vartijat
TOUHULA
Tervetuloa aurinkoiseen ja iloiseen Touhulan kaupunkiin. Touhulassa
tarvitaan apuasi, nimittäin- arvokas sormus on päässyt katoamaan. Touhulan
väki tarvitsee kipeästi apuasi löytääkseen sormuksen ennen kesäjuhlien
alkua. Tule siis kanssamme etsimään johtolankoja ja selvittämään kadonneen
sormuksen arvoitusta.
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Alaleirin johtajat:
Mirka Michalska (mirka.michalska@partio.fi)
Mona Kokko
Emilia Kokko
Kirsi Mäkinen
Alaleirin väri:
Tumman ruskea
Alaleirin huuto:
Touhulassa tapahtuu
huolet murheet unohtuu
arvoitukset ratkeaa
Touhulassa osataan!
Majoittuvat lippukunnat:
Halikon Siniset  
Jokikylän Pojat  
Karimo
Kiskon Kupariset  
Leirisiskot
Louhen-Tytöt
Naantalin Siniset
Piikkiön Tammipartio
Pirkkalan Sotkapojat ja Pirkkalan Pirkot
Pyhän Laurin Ritarit
Salon Leiriveikot
Tornikotkat
Turun Metsänkävijät
Turun Tähti Tytöt
Tuulihaukat
Uudenkaupungin Merihait
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5.2 TEKIJÄLEIRI ELI BASKERIKYLÄ
Alavilla Ahtelan takamailla sijaitsee Baskerikylä. Kylässä majoittuu osa
Tammileirin tekijöistä. Huhun mukaan alueella vaeltaa vartioimassa suuri
ajokoira. Koska kuitenkaan havaintoja ei ole vahvistettu, voi kylän asioissa olla
tarvittaessa yhteydessä Baskerin Villeen eli osallistujapäällikkö Timo Viskariin
(timo.viskari@partio.fi). Tekijäleirin väri on tumma turkoosi.
Huomioittehan, että tekijäleirissä yöpyy myös yövuoroa tekeviä leiriläisiä, jotka nukkuvat päivällä. Lisäksi perheleiri ja leiripäiväkoti Leikinheimo
on lähistöllä. Leikinheimossa on hiljaisuus klo 20 alkaen. Näin ollen
Baskerikylässä vältetään turhaa liikkumista ja ääntä vuorokauden ympäri.

5.3 PERHELEIRI JA PÄIVÄKOTI
LEIKINHEIMO
Tammileirin perukoilta löytyy perheleiri Leikinheimo, jossa asustavat
leirin nuorimmat vanhempiensa kanssa. Leikinheimon perheleirissä ei ole
omaa ohjelmaa, paitsi alaleirien oman illan aikana. Alueella on hiljaisuus klo
20 alkaen, joten huomioithan tämän perheesi kanssa.
Täältä löytyy myös leiripäiväkoti, joka kantaa samaa Leikinheimon
nimeä. Päiväkodissa ennalta ilmoitetut 3–6-vuotiaat viettävät päiväänsä
vanhempien ollessa toisaalla pestissään.  
Perheleiri Leikinheimo löytyy Ahtelan perukoilta, Kutterin vierestä.
Alueella on hiljaisuus klo 20 alkaen, joten huomioithan tämän perheesi
kanssa. Jokainen leiriperhe vastaa omasta majoittautumisestaan sekä
majoitteestaan.
Kutterin alakerta on päiväkodin ja perheleirin käytössä ympäri vuorokauden. Päiväkodin & Perheleirin johtajat hoitavat Kutterin alakertaan parit
potat, lasten wc-istuinosan sekä hoitopöydän. Kutterin wc-tilat on tarkoitettu
vain lapsille.
Kutterin alakertaan tulee ympärivuorokautisesti perheleiriläisille
käyttöön myös mikro ja jääkaappi, jonne saa laitettua lapsille välipalaevästä.
Huomioithan, että jääkaapissa ei ole tilaa esimerkiksi sihi-juomalle tai
aikuisten eväille, mahdollisia käyttäjiä on lähemmäs 70. Nimikoi lapsen eväät
selkeästi. Säilytys omalla vastuulla.
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Päiväkotilaisen/Perheleirilasten varustelista vastaa leiriläisen varustelistaa, kuitenkin niiden lisäksi jotkin näistä kannattaa huomioida:
• Vaippoja (jos käytätte kestovaippoja, peseminen on huoltajan
vastuulla)
• Talkit, rasvat, kosteuspyyhkeet, harsot
• Vaatteet, jotka saavat likaistua
• Päähine, joka pysyy päässä
• Nimikoitu juomapullo/nokkamuki/tuttipullot
• Kellukkeet, plutrausvarustus
• Iltasatukirja
• Lapselle tärkeä lelu (unikaveri)
• Välipalaa (naksuja, patukkaa)
Perheleiriläisillä on myös mahdollisuus perhesaunaan Kutterin alakerrassa perjantai- ja lauantai-iltoina, kellonajat ilmoitetaan Perheleirin &
Päiväkodin ilmoitustaululla. Perheleiriläisille on myös omaa vaihtoehtoista
aikaistettua ohjelmaa alaleirien oman iltaohjelman aikana, mikäli teille ei ole
muun alaleirin iltaohjelmaa. Iltaohjelma on järjestettyä, muttei valvottua.
PÄIVÄKOTILAPSET
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toivomme, että päiväkotiin ei tuoda elektroniikkalaitteita, kuten
tabletteja tai puhelimia
Huoltajat huolehtivat itse lapsensa lääkkeistä ja lääkitsemisestä
tarvittaessa
Päiväkodin lapset saavat ruuan (lounas, välipala, päivällinen) päiväkodissa Kutterissa
Aamupalan lapset syövät (leiri)huoltajiensa kanssa ruokalassa
Iltapala toimitetaan siihen alaleiriin, jossa olette ilmoittautuneet
nukkuvanne, ts. perheleiriläiset saavat iltapalan perheleiristä
Nimikoi kaikki tavarat ja vaatteet lapsen etunimi + sukunimi
Lasten päiväunille on varattu kaksi erillistä telttaa, joissa aikuinen
valvoo unta. Mikäli lapsesi nukkuu päiväunia, tuo päiväkotiin lapsen
mukana myös makuupussi.
Pakkaa lapselle päiväkotireppu, josta löytyy varavaatteet, vaipat,
juomapullo, päähine sekä muu tarpeellinen, jota päivän aikana
voidaan tarvita päiväkodissa
Päiväkodissa on päivittäin vaihtuvaa ohjelmaa, joten tarkasta
Kutterin alatasolta löytyvästä ilmoitustaulusta mihin aikaan mitäkin
tapahtuu. Lisäksi on ohjaamatonta valvottua olemista päiväkodilla.
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•

Olemme mahdollisimman paljon ulkona, säässä kuin säässä

Päiväkoti on avoinna:
to klo 13–17
pe & la klo 8.30–17.45
su klo 8.30–12
Päiväkodissa on myös mahdollista pop-up hoitotuokio kaikille lapsille,
jotka eivät ole ilmoittautuneet päiväkodin toimintaan (myös alle 3 v.). Pop-up
ajat varataan erillisellä listalta leirillä ja aika on enintään 1tunti/lapsi/päivä.
Tällä haluamme mahdollistaa myös pienten lasten vanhemmille oman rauhoittumishetken esimerkiksi johtajakahvilassa tai suihkussa käynnin ajaksi.
Mikäli tulee kysymyksiä, ole yhteydessä P&P johtajaan Amanda ”Ama”
Lehtovaara, amanda.lehtovaara@partio.fi
Perheleirin- ja leiripäiväkodin johtajat:
Amanda Lehtovaara amanda.lehtovaara@partio.fi
Riina Lindroos
Perheleirin huuto:
Leikin-hei-moi!
Alaleirin väri:
Tumma turkoosi
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6 Uinti ja peseytyminen
leirillä
6.1 SUIHKUT JA SAUNAT
Luotsi-rakennuksen suihkut ovat lähijohtajien ja tekijöiden käytössä
koko leirin ajan, ja suihkussa voi käydä kun se sopii oman leirilippukunnan
ja pestin aikatauluihin. Suihkukäyttäytymisessä on huomioitava kuitenkin
kanssaleiriläiset ja ympäristö, niin suihkussa vietetyn ajan, tilojen siistinä
pysymisen kuin käytetyn veden suhteen! Luotsi-rakennuksen yläkerrassa myös
nukutaan, joten meteliä on hyvä välttää hiljaisuuden aikana. Leiriläisillä ei ole
suihkumahdollisuutta.
Saunat ovat lämpimänä iltaisin klo 19.00-23.00. Uimasäännöt koskevat
myös johtajaikäisiä eli uimassa saa käydä vain iltapäivällä silloin, kun leiriohjelmassa on alaleirien uima-aikaa.  

6.2 UINTI
Leirin aikana leiriläisillä on mahdollisuus uintiin oman alaleirin kanssa.
Turvallisen leirin toteutumiseksi kaikkien tulee noudattaa näitä uimaohjeita ja
lähijohtajien pitää selittää ne sudenpennuille ennen uimista.
• Uinnin aikana leiriläiset ovat täysin omien johtajiensa vastuulla.
• Uida saa vain yhteisesti sovitulla uimapaikalla ja ainoastaan
ohjelmaan merkittynä uima-aikana. Muuna aikana uiminen
on ehdottomasti kielletty ja tämä koskee myös johtajaikäisiä.
Uima-aikaan eivät sisälly siirtymät alaleiristä rannalle ja rannalta
takaisin alaleiriin.  
• Lähijohtajat huolehtivat lapsista matkalla uimaan ja sieltä pois.
• Johtajien tehtävä on järjestää sudenpennut uimapareiksi ja selittää
uimaparin tarkoitus sudenpennuille: veteen ei mennä ilman paria,
uimaparia ei saa hetkeksikään päästää näkyvistä ja vedestä noustessa
huolehditaan siitä, että parikin nousee vedestä.
• Uinnin aikana jokaisen rannalle tulleen lapsen on pysyttävä rannan
välittömässä läheisyydessä (ui tai ei). Rannalle ei ole pakko lähteä,
alaleiriinkin voi jäädä jos siellä on myös lähijohtaja.
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•
•
•

•
•
•

•
•
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Rannalta poistutaan uinnin jälkeen lippukunnittain.
Jokaista alkavaa 10 leiriläistä kohti tulee rannalla olla vähintään yksi
uimataitoinen lähijohtaja.
Uimataidottomia tai sellaisia leiriläisiä, joiden uimataito on heikko,
ei saa päästää veteen. Jos lippukunnalla on resursseja, voi lippukunta
järjestää kullekin uimataidottomalle tai uimataidoltaan heikolle
sudenpennulle henkilökohtaisen valvojan, joka vastaa kerrallaan
vain yhden sudenpennun valvomisesta.
Uiminen on sallittua merkityn alueen sisäpuolella. Uimaan
mennään rannan kautta; laituri ei ole leiriläisiä varten.
Toisten uinnin häiritseminen tai estäminen, vedessä painiminen ja
toisen veden alle vetäminen tai painaminen sekä kaikki muu häirintä
on kiellettyä.
Jos Turvan uimavalvoja (keltainen tai oranssi liivi) nostaa kätensä
pystyyn ja viheltää toistuvasti pilliinsä, on jokaisen noustava ripeästi
vedestä. Tämän jälkeen jäädään ranta-alueelle, järjestäydytään
lippukunnittain ja odotetaan lisäohjeita.
Jos on vaara, että voi sattua jotakin, tai jos jotakin sattuu, on asiasta
välittömästi ilmoitettava lähimmälle Turvan uimavalvojalle.
Uimaohjeita ja Turvan uimavalvojia on toteltava. Mikäli ohjeita tai
uimavalvojia ei totella, uiminen loppuu.

7 Ruokailu
7.1 RUOKALISTA
TO:
Lounas: keltainen broilerikeitto (M,G,K)
Kasvislounas: keltainen kikhernekeitto (M,G,K,VEG)
Päivällinen: Liha-perunalaatikko (M,G,K), kurkkuviipale
Kasvispäivällinen: Kasvis-soijarouhelaatikko (M,G,VEG), kurkkuviipale
Iltapala: Lihapiirakka (L)
Kasvisiltapala: Grahamkasvispiirakka (L,M,VEG)
PE:
Aamupala: Kaurapuuro (M,K, VEG)
Lounas: Kasvissosekeitto + raejuusto (L,G,K)
Päivällinen: Kinkkukiusaus (L,G,K), tomaattilohkot
Kasvispäivällinen: Papu-linssikiusaus (M,G,VEG,K), tomaattilohkot
Iltapala: Karjalanpiirakka (L,K)
LA:
Aamupala: Kaurapuuro (M,K, VEG)
Lounas: Nakkikeitto (M,G,K)
Kasvislounas: Tomaattilinssikeitto (VEG,K,M)
Päivällinen: Liha-makaroonilaatikko (L), kurkkuviipaleet
Kasvispäivällinen:Puutarhurin makaroonilaatikko (M), kurkkuviipaleet
Iltapala: Ohukaiset (L), mansikkahillo
SU:
Aamupala: Kaurapuuro (M,K, VEG)
Lounas: Jauhelihakeitto (M,G,K)
Kasvislounas: Kasvis-borssikeitto (G,K,M)

L=laktoositon
M=maidoton
K=ei sisällä kananmunaa
G=gluteeniton
VEG=vegaaninen
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7.2 OHJEITA RUOKAILUUN
Ruoka toimitetaan leirille valmiina. Leirillä ruokaillaan aamupalalla,
lounaalla ja päivällisellä kolmessa ruokailuvuorossa. Ruokailuihin saavutan
alaleirinjohtajan johdolla. Kaikki syövät nämä ateriat samassa paikassa pääkeittiöllä. Puolet syövät valmiissa katoksissa (ruuanjakelu pääkeittiön takana) ja
puolet kentällä (ruuanjakelu kentän laidalla). Jonotuksen minimoimiseksi ja
kaiken sujuvuudeksi, luethan seuraavat ohjeet tarkasti ja pidät huolen, että
lippukuntasi noudattaa niitä. Useimmiten pitkät jonotukset ovat johtuneet
siitä, etteivät kaikki tiedä miten toimia. Voimme siis jokainen vaikuttaa
osaltamme asiaa.
•
•
•
•

•

•

•
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Kädet pestään huolellisesti saippualla ennen ruokailuun saapumista
Lapset ottavat hyvissä ajoin lautasen esille jonossa (ei mukia, eikä
muuta)
Lähijohtajat jakavat käsidesiä lapsille jo jonossa
Ohjeista lapsia kertomaan heti ruuanjakajalle, ottaako hän ruokaa
paljon vai vähän. Kerro lapsille jo jonossa, mitä on ruuaksi ja
muistuta ruokahävikistä, eli ota se minkä syöt. Jos ruuanjakajan on
kysyttävä jokaiselta tätä erikseen, hidastuu ruuanjako huomattavasti.
Erillisessä kohtaa on pöytä, josta ruokaa voi lähijohtajan avustuksella hakea lisää. Siihen ei siis tarvitse jonottaa.
On lähijohtajan vastuulla huolehtia lasten allergioista ja siitä, että
kaikki saavat oikeaa ruokaa. Tulosta/lataa puhelimeesi siis lasten
allergialista. Tieto ruuan sisällöstä löytyy ilmoitustauluilta ruokajonojen läheisyydestä. Tämä tieto pyritään toimittamaan myös
etukäteen lähijohtajille sähköpostitse. Allergisten ruuat jaetaan
keittiörakennuksen sisältä. Mikäli mahdollista, lapsen toivotaan
tulevan sinne lähijohtajan kanssa. Ruuanjakajat ovat vaihtuvia,
keittiön oman väen tunnistaa essuista, heiltä voi aina kysyä!
Koska leiri on iso ja sitä myötä etäisyydet pitkät, kannattaa jalkoja
säästääkseen pakata ruokailuvälineet mukaan päiväreppuun. Näin
ruokailuun voi siirtyä suoraan ohjelmasta ja jalkoja saa hieman
säästettyä.
Välipala saadaan mukaan keittiöltä lounaan yhteydessä. Lähijohtaja
hakee välipalan sille osoitetusta paikasta. Muista huolehtia lasten
allergioista myös tässä yhteydessä. Välipalan voi kerätä omaan
päiväreppuun sen siihen mahtuessa tai vaikka leiriltä saatavaan
kestokassiin.

•
•

Iltapala puolestaan tarjoillaan alaleireihin ja syödään siellä. Otathan
mukaan tarjoiluastioita (kts lippukunnan varusteet). Iltapalalla ei
ole tiskausmahdollisuutta.
Tekijöiden toivotaan ajoittavan ruokailut ns. aaltojen väliin, jotta
turhalta jonottamiselta vältytään. Myös tekijät ottavat oman välipalansa mukaan lounaalta. Tekijöiden iltapala tarjoillaan pääkeittiöllä.

7.3 OHJEITA TISKAUKSEEN
•
•
•

Siirtykää tiskaamaan heti, kun koko porukka on syönyt. Mikäli
ruokalassa näyttää ahtaalta, pyydä valmiina olevia lapsia jo
nousemaan pöydästä odottamaan muita.
Ohjeista lapsia jo tiskijonossa, ylimääräiset tavarat pois käsistä jne.
Tiskipisteiden määrä on valitettavasti infran kapasiteetin takia rajoitettua. Jonoja siis saattaa syntyä, lähijohtajan tehtävä on muistuttaa
lapsia reippaasta toiminnasta.
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8 Yleistä leirillä
8.1 KÄNNYKÄT JA NETTIYHTEYDET
Alueen tukiasemakapasiteetti on mitoitettu tilanteeseen, jossa Ahtelassa
ei ole tuhansien ihmisten leiriä, eivätkä operaattorit kykene kapasiteettia yhden
pitkän viikonlopun huippukuorman takia nostamaan. Sähköverkko ja nettiyhteydet ovat rajallisia, joten huomioithan tämän omassa puhelimenkäytössäsi.
On tärkeää, että leirin turvallisuuteen liittyvät asiat saadaan tarvittaessa läpi.
Mukaan kannattaa ottaa täyteen ladattu virtapankki, jotta puhelinta
saa ainakin jonkin verran ladattua omassa teltassa. Alaleireihin ei tule sähköä
puhelinten lataamista varten. Johtajakahvilaan tulee latauspisteitä, mutta
niiden määrä on luonnollisesti rajallinen.
Omaa netinkäyttöä toivotaan myös rajattavan vain oikeasti välttämättömiin juttuihin, jotta verkkoa riittää esimerkiksi hätätilanteisiin,
kahvilan maksuliikenteen hoitamiseen sekä leiriviestinnän tarpeisiin.
Suoratoistopalveluiden tms. käytöstä voi siis suosiolla pitää taukoa
Tammileirin ajan.

8.2 LÄHIJOHTAJIEN TUKI
Tuntuuko leiriarki liian kiireiseltä? Ei ole oikein ehtinyt johtajakahvilaan tai edes peseytymään, kun leiriläisistä on huolehdittava. Ei hätää - hyvinvoinnin tekijät auttavat hopun hetkellä ja tulevat vaikka teltalle tuuraamaan,
jotta lähijohtaja saa tarvittavan hengähdystauon. Hyvinvoinnin tiimin tavoittaa
leirillä puhelimitse 040 813 8375. Muista yhteydenottokanavista informoidaan tarkemmin leirin alkaessa. Hyvinvoinnin tekijät ovat näkyvillä myös
alaleireissä.

8.3 LEIRI-ISOVANHEMMAT
Kiikkustuolilla, toimiston välittömässä läheisyydessä, on leiri-isovanhempien piste. Tänne voi johdattaa leiriläisen, joka tarvitsee vaikka
koti-ikävään lohduttavia sanoja tai muuten leirin hulinassa vähän rauhallisemman hetken.
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8.4 HILJAISUUS
Leirillä hiljaisuus alkaa 22.00 ja päättyy 7.00. Hiljaisuuden aikana
turhaa liikkumista tulee välttää.

35

9 Ohjelma
Mestarietsivällä kantavana teemana on erilaiset salapoliisit ja etsivät.
Leirin suurohjelmissa leiriläiset pääsevät tapaamaan mäyräkoira Pasi
L. Nuuskijan ja muut Repolaisesta tutut hahmot. Parhainkaan etsivä ei
kuitenkaan selviä tehtävistään yksin vaan tarvitsee ystäviä avukseen. Siksi
ohjelmalaaksoissa seikkaillaan taitoja opetellen ja arvoituksia ratkaisten Pasin
muiden kaverien johdolla.
Vaikka ohjelma järjestetään leirin puolesta, ovat ohjelmapisteissä
mukana myös omat lähijohtajat auttamassa ja luomassa turvaa suuressa
väkijoukossa. Seikkailut odottavat jo kaikkia sudenpentuja!

9.1 SUUROHJELMAT
Tammileirin varustelistassa on mainittu partiopaita. Ohjelmatiimin
toiveena on, että koko Mestarietsivän väki pienimmistä suurimpiin juhlistaisi
torstaina leirin avajaisia pukeutumalla partiopaitaan. Muun leiriajan osalta
kukin alaleiri ja leirilippukunta saa ohjeistaa partiopaidan käytöstä omien
käytäntöjensä ja perinteidensä mukaan.
Suurohjelmien tapahtumapaikkana toimii Ahtelan hieno amfiteatteri,
jonka rinnekatsomo takaa hyvän näkyvyyden kaiken kokoisille leiriläisille.
Koko Mestarietsivän väki kokoontuu yhteen kolmesti leirin aikana.
Riittävien istumapaikkojen takaamiseksi Turva johdattaa alaleirit
amfiteatterille. Lähijohtajien tehtävä on istuttaa lapset amfiteatterilla aivan
toistensa viereen. Tämä tarkoittaa istuinalusta kiinni toiseen istuinalustaan.
Muuten tila ei riitä. Moneen kertaan tiivistäminen vie turhaa aikaa ohjelmalta.
AVAJAISET
Avajaisissa tutustutaan leiritarinan hahmoihin ja Pasi L. Nuuskijan
tassuissa olevaan mysteeriin. Leirilaulu lauletaan ensimmäistä kertaa yhteislauluna. Suuret ja pienet leiriläiset juhlistavat avajaisia pukeutumalla partiopaitaan, jonka alle puetaan riittävästi lämmintä vaatetta viilenevään alkukesän
iltaan. Mukaan tarvitaan myös istuinalusta ja Salapoliisin käsikirja, josta löytyy
laulujen sanat.
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SUURI ILTANUOTIO
Suurella iltanuotiolla leiritarina jatkuu, kun puolet ohjelmalaaksoista
on tehty ja leiriläiset ovat saaneet toivottavasti kerättyä vihjeitä mysteerin selvittämiseksi. Mukaan tarvitaan istuinalusta ja Salapoliisin käsikirja.
PÄÄTTÄJÄISET SUNNUNTAINA
Päättäjäisissä nähdään Pasin etsiväntyön huipennus. Saadaankohan
tapaus Tammileiriä ratkaistua sudenpentujen avullakaan? Mukaan tarvitaan
istuinalusta ja Salapoliisin käsikirja.

9.2 OHJELMALAAKSOT
Siirtyminen ohjelmalaaksoihin tapahtuu alaleirijohtajien johdolla
aikataulun mukaisesti.
ATLANTIS
Atlantis on vedenalainen kadonnut kaupunki, joka saa elinvoimansa
suuresta sinisestä kristallista, Atlantiksen sydämestä. Sydän on vaarassa
joutua vääriin käsiin. Tule selvittämään kuka sydäntä havittelee ja auttamaan
Atlantiksen väkeä pitämään suuri sininen kristalli kaupungissaan!
Suuren sinisen kristallin palauttamisen jälkeen on jokaiselle alaleirille varattu aikaa tutustua vielä lähemmin kadonneeseen kaupunkiin uinnin
merkeissä.
Atlantis –ohjelmalaaksossa sudenpennut pääsevät uimaan ohjelman
lopuksi, uinnille on varattu aikaa noin 30 min. Laaksossa toimitaan noin 10
sudenpennun laumoissa lähijohtajan johdolla.
Mukaan tarvitset:
• juomapullo
• päähine
• uimavarusteet (uikkarit, pyyhe)
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KORPIKOLVA
Tiedätkö, missä koppakuoriaiset asuvat? Tai miltä näyttää kaskikeiju?
Oletko kuullut palolatikasta? Korpikolvassa pääsee kurkistamaan koppakuoriaisten salaiseen elämään! Mikä uhkaa koppiksien kotia? Miten voisimme
auttaa koppiksia? Koppakuoriaisten kanssa pääsee leikkimään, liikkumaan ja
kiipeilemään!
Korpikolva ohjelmalaakso on torstaina klo 12-17 välisenä aikana.
Ohjelmalaaksoon otetaan uusia pentueita 10 minuutin välein. Suositeltu
ryhmäkoko on 8-10 sudenpentua ja yksi lähijohtaja.
Ryhmänjohtaja tarvitsee mukaansa:
• Muistiinpanovälineet
• Kännykän, jolla pentueesta voi ottaa ryhmäkuvan
• Takataskuun leikkejä ja/tai lauluja jonotuksen varalle mukaan
leikkimään, liikkumaan ja kiipeilemään!
•
•
•
•

Tämä ohjelmalaakso toteutetaan yhteistyössä Metsähallituksen
johtaman Beetles LIFE -hankkeen kanssa. Hankkeen yhteistyökumppaneina on mm. Humak, Helsingin yliopisto ja Hämeen ELY-keskus.

PROFESSORI YKSIKIVEN LABORATORIO
Tieteilijät eli tutkijat eli tieteenharjoittajat tutkivat ammatikseen
maailmaa tieteellisten menetelmien avulla. Työn tarkoituksena on oppia todellisuuden rakenteesta ja toiminnasta. Tieteilijät ovat tavallisesti erikoistuneet
yhteen alaan kuten esimerkiksi biologiaan, fysiikkaan, kemiaan, matematiikkaan tai tähtitieteeseen. Kiitos tutkijoiden, maailma on sellainen kun me
sen tänään tunnemme.
Myös mestarietsivä Pasi L. Nuuskija käyttää salapoliisin työssään tieteellisiä menetelmiä eli havainnointia ja kokeita. Näiden avulla Pasi pyrkii selittämään ja selvittämään niitä arvoituksia, joihin häneltä on pyydetty apua.
Professori Yksikiven laboratoriossa kaikki leiriläiset pääsevät itse
testaamaan havainnointia ja tieteellisten kokeiden tekemistä. Huhujen mukaan
tarkat silmät ja korvat ovat tarpeen eikä sormien likaamiseltakaan voi välttyä.
Kannattaa siis virittää aistit ja avata mieli niin voi oppia uutta ja ihmeellistä.
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Laboratoriossa seikkaillaan 5-7 hengen vartioissa yhdessä oman lähijohtajan kanssa. Muodostattehan vartiot jo ennen ohjelmalaaksoon saapumista.
Sudenpentu tarvitsee mukaan Salapoliisin käsikirjan, kynän ja juomapullon.
Lähijohtajalla mahdollisuuksien mukaan kännykkä tms., jolla pystyy lukemaan
QR-koodeja ja kuuntelemaan niiden avulla ääniä.
SALAISET PIIRUSTUKSET
Saavumme kärry täynnä salapoliiseille soveltuvaa nokkelaa tekemistä,
joita saa ratkoa oman pentueen kanssa lähijohtajan johdolla. Lisäksi yhteisen
puolentoista tuntimme aikana selviää mitä ovat nämä salaiset piirustukset ja
saattaapa karvainen kaverimmekin poiketa paikalla.
Salaiset piirustukset ohjelmalaakso saapuu alaleiriin. Tehtäviä suoritetaan lähijohtajien johdolla, mukaan tarvitaan ainoastaan nokkela mieli ja
juomapullo.
SALAPOLIISIN TAUKOTUPA
Jokainen salapoliisi tarvitsee myös taukoja mysteerien selvittämisestä.
Tässä ohjelmalaaksossa päästään tutustumaan siihen, kuinka salapoliisi oikein
viettää vapaapäiviään. Voi olla, että tarjolla on myös pientä purtavaa, jos
sellaista sattuu kaapista löytymään. Vai mahtoikohan joku sittenkin polttaa
eväänsä pohjaan mikrossa, kun taukotuvasta tulee savua?
Salapoliisin taukotuvassa touhutaan 4-6 sudenpennun pentueissa oman
lähijohtajan johdolla.
Mukaan tarvitaan:
• juomapullo
NUUSKIJAN PAJA
Nuuskijan Pajassa valmistuvat käsityönä kaikki vempeleet, joita kunnon
salapoliisi työssään tarvitsee. Nuuskijan pajassa pääsee harjoittelemaan sorminäppäryyttä yhdessä kaverien kanssa. Pajassa selviää myös, mikä onkaan se
nuuskijan ovelin apuväline ja mikä robotti oikein onkaan.
Nuuskijan Pajassa sudenpennut pääsevät tutustumaan robottien ihmeelliseen maailmaan ja selvittämään, mikä onkaan nuuskijan tärkein apuväline.
Saapukaa Pajaan noin 6 sudenpennun pentueissa lähijohtajan johdolla.
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Mukaan tarvitset:
• Juomapullo
• Istuinalusta
Mukaan pentueelle:
• 2 vasaraa
• Hiekkapaperia
• Pensseleitä
MESTARIETSIVÄN TEMPPURATA
Salapoliisien on osattava liikkua hiljaa ja huomaamattomasti sekä
vauhdilla ja vikkelästi. Mestarietsivän temppuradalla pääsee harjoittelemaan
kaikenlaiseen varjostukseen sopivia liikkumisen taitoja yhdessä oman pentueen
kanssa. Oletko sulava liikkeissäsi ja läpäiset esteradan? Entä toimiiko heittokätesi ja saat tehtyä koreja? Vai onko sittenkin paras taitosi hyppiminen
paikasta toiseen? Tule ottamaan selvää, onko sinussa ainesta mestarietsiväksi.
Tässä ohjelmalaaksossa toimitaan 6-8 sudenpennun pentueissa oman
lähijohtajan johdolla. Lähijohtaja tarvitsee takataskuun muutamat leikit
mahdollisten jonotusten varalle.
Mukaan tarvitaan:
• juomapullo
ETSIVÄN AAMUHETKI
Etsiville on tärkeää myös välillä hiljentyä pohdiskelemaan ja miettimään.
Sunnuntain leiriaamu alkaa etsivien aamuhetkellä, jossa harjoitellaan muun
muassa havainnoimaan ympäristöä ja rauhoittumista. Jos oikein tarkkaan
keskittyy, voi bongata erilaisia eläimiä matkan varrelta.
Etsivän aamuhetki on lyhyt pohdiskeleva ja ajatuksia herättelevä ohjelmahetki, joka toteutetaan omissa alaleireissä. Ohjelma sopii sisällöltään
kaikille leiriläisille. Aamuhetkeen osallistutaan oman pentueen kanssa ja
lähijohtaja auttaa pentueita lukemaan tehtäväkortit. Kaikki tekijät ovat tervetulleita osallistumaan oman lippukunnan alaleirin aamuhetkeen.
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10 Johtajaohjelma ja
-kahvila
10.1 JOHTAJAKAHVILA
Johtajakahvila ”Luu ja Nappula” tarjoaa kaikille leirin tekijöille rauhallisen lataushetken leiriarjen pyörteestä. Johtajakahvilasta löytyy aamusta
iltaan tuoreita leivonnaisia, virkistäviä juomia sekä muuta naposteltavaa.
Johtajakahvilassa voi myös ladata puhelinta.
Leirin alussa on mahdollista lunastaa itselleen kahvipassi, jolla voi
nauttia leirin aikana kahvia tai teetä kahvilassa. Kahvilan kahvitarjoilu
jalkautuu myös osaan ohjelmapisteistä leirin aikana.
Kahvilassa maksuvälineinä käyvät ainoastaan maksukortit sekä
MobilePay. Käteisen voi siis jättää kotiin.
Luun ja Nappulan väki toivottaa kaikki leirin tekijät tervetulleiksi
kahvilaan!  

10.2 JOHTAJAOHJELMA
Tammileirillä eivät johtajaikäisetkään jää ilman omaa ohjelmaa ja
hauskanpitoa. Lisätietoja ohjelmista ja ohjelmapisteiden tarkemmat sijainnit
ja aikataulut selviävät leirillä. Osaan ohjelmista tarvitaan alla varustelistassa
mainittuja tarvikkeita, osaan riittää, että tulee paikalle. Tervetuloa mukaan!
SALAPOLIISI EKSYKSISSÄ
Vapaavalintaisen pituisella suunnistuslenkillä voi jokainen nauttia
luonnosta omaan tahtiin edeten, juuri silloin kun itselle parhaiten sopii.
AAMUVENYTTELYÄ AGENTTIEN TAPAAN
Ohjatussa aamuhetkessä luonnon keskellä pääsee virkistämään kehoa &
mieltä ja orientoitumaan alkavaan leiripäivään.
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ETSIVIEN ILTATOIMET
Tekijöiden iltaohjelmat tarjoavat illanviettoa yhteisten leiriohjelmien
päättyessä. Perjantai-iltana nautitaan piirin aikuis- ja luottisryhmän järjestämästä ohjelmasta. Lauantaina saatat huomata, että jokin vetää sua bingoon...
VAINUKOIRAN VAPAAPÄIVÄ
Pientä taukoa leiriarjesta voi tulla pitämään varta vasten siihen tarkoitukseen pystytettyyn hiljaiseen telttaan. Täällä on mahdollisuus pysähtyä, sulkea
silmät ja viettää hetki omaa aikaa.
JOHTOLANGAT SOLMUSSA
Tehdään hyvää neulomalla ja virkkaamalla! Tule mukaan tekemään
neuletilkkuja, jotka leirin jälkeen kootaan peitoiksi ja lahjoitetaan eteenpäin.
Tälle pisteelle voi jokainen tuoda kotoa löytyvät lankakerien loput (mielellään
Novitan Nalle-, 7 veljestä- tai Muumitalo-lankoja) ja antaa ne yhteiseen
käyttöön. OPM - Omat Puikot Mukaan.
Lisäksi lauantaille on suunnitteilla varsin erityistä bonusohjelmaa eli
leirille tullessa kannattaa pitää huolta siitä, että on ajantasalla kaikesta mitä on
tarjolla!
JOHTAJAOHJELMAAN TARVITTAVAT VARUSTEET
(VAPAAVALINTAISET
OMAN
KIINNOSTUKSEN
MUKAAN):
•
•
•
•
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Kompassi ja urheiluvaatteet suunnistukseen
Virkkuukoukku ja/tai sukkapuikot (2 kpl) kokoa 3-4 käsitöiden
tekoon. Myös muutamat lainapuikot/-koukut ovat käytettävissä, jos
inspiraatio iskee vasta leirillä.
Kotoa löytyvät lankakerien loput käsityömateriaaleiksi (mielellään
Novitan Nalle, 7 veljestä tai Muumilaakso), myös lankoja löytyy
leiriltä jo valmiina
Istuinalusta ja kynä iltaohjelmia varten

11 Johtajan muistilista
Luen huolellisesti Johtajan oppaan sekä leirikirjeen 2 ja toimin 		
kaikkien annettujen ohjeiden mukaisesti.
Lataan Johtajan oppaan itselleni myöhempää tarvetta varten. Leirikir
jeen tiedot painetaan leirillä jaettavaan Salapoliisin käsikirjaan.
Lisäksi tutustun SP:n ajantasaisiin turvallisuusohjeisiin (8. uudistettu
painos 2019). https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-joh
taminen/toiminnan-turvallisuus/turvallisuusohjeet/
Liikun leirille ja leiriltä yhteiskuljetuksella, koska alueella ei ole 		
parkkipaikkoja. Tarvittaessa otan osaa leirin kyytipörssiin.
Vältän kännykän käyttöä, jotta leirin turvallisuuteen liittyvät asiat 		
saadaan tarvittaessa läpi.
Käytän leirillä vain merkattuja polkuja. Toisten teltta-alueiden läpi
kulkeminen on kielletty.
Pysyn aikataulussa. Myöhästyessäni myöhästyy koko alaleirini/tiimini
ja sen jälkeen koko leiri.
Useassa ohjelmapisteessä johtajan apu on välttämätöntä; leiriläiselle
tutun oman johtajan tulee aina olla mukana.
Leirillä on myös vapaa-aikaa, joten varaan leiriläiselleni tekemistä.
Tarvittaessa voi kysyä puuhaa myös alaleirin johtajilta.
Annan leiriläisille selkeät ohjeet leirillä toimimisesta ja uimisesta.
Autan niin pystyessäni ottamalla vastaan minipestin.
Muistan myös oman hyvinvointini. Tutustun tämän oppaan johtajien
hyvinvointimahdollisuuksiin.
Kaiken tavaran, jonka tuon tullessani, vien mennessäni.
Leirin onnistumiseen leiriläisen kannalta vaikuttaa ratkaisevasti juuri Sinun
suhtautumisesi asioihin leirillä. Innostuneella ja iloisella johtajalla on tyytyväisiä leiriläisiä. Kiitos kun olet osa leiriä.
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TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT LEIRIN AIKANA:
Hätänumero 112
Ensiapu 046 642 7590
Turva/Tilannekeskus 040 813 8377
Toimisto 040 813 8379
Hyvinvointi-tiimi 040 813 8375
Projektityöntekijä: Heli Matintalo 050 312 9426
Leirinjohtajat: Kati & Riina 040 813 8380
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YHTEISTYÖKUMPPANIT
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