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Ajankohtaista 
 

Teemana etsivät ja salapoliisit 

Ilmoittautuneita partiolaisia ja evp:a n. 2.100 

Leirikirje 2 lähtenyt kaikille sähköisesti 4.5.22 

Samaan aikaan lähetetty Johtajan opas 

– Sähköinen versio kannaattaa ladata itselle avuksi 

Salapoliisin käsikirja painettuna kaikille 

Leirilaulu tulossa kuunneltavaksi etukäteen 

 



Leirillä tapahtuu 

TORSTAI 

Alaleirien johtajat apuna. Kyselkää rohkeasti 

Lippukunnan varusteet keskiviikkona 

Saapuminen lippukunnan aikataulun mukaisesti 

– Leirijärjestelmään ilmoittautuminen mobiilisti jo bussissa 

– Kaikille varattu paikka bussista, tarittaessa yhteys Heliin 

Leirituotteet toimitetaan alaleireihin 

– Tarkistathan ja nimikoit heti 

Ruokailut 

Korpikolva 

 

 



Leirillä tapahtuu 
PERJANTAI & LAUANTAI 

Ohjelma on lähijohtajavetoista 

Jakakaa oman lippukunnan sudenpennut sopiviin 
pentueisiin jo ennen ohjelmaan tuloa 

Jokainen pääsee uimaan kerran ohjelmalaaksossa ja kerran 
alaleirin uima-aikaan 

– Ohjeita noudatettava ehdottomasti 

SUNNUNTAI 

Etsivän aamuhetki ja pakkaus 

Poistumisen aikataulu tiivis 

 

 

 



Leirilippukunnan 
johtaja 

 

Ainoastaan näkee lippukunnan ilmoittautuneiden tiedot kuten ruokavalion, 
allergiat, lääkitykset jne 

– Otathan talteen, koska ei ole varma, että verkkoyhteydet toimii 

– Tarkastathan mahdolliset EVP –johtajat näkyvät etteivät ole perheleirin 

vahvuudessa 

– Ongelmatilanteissa piiritoimistolta Heli auttaa 

Lähijohtaja on vastuussa leiriläisistä koko ajan 

Leirin onnistumiseen leiriläisen kannalta vaikuttaa ratkaisevasti juuri Sinun 
suhtautuminen asioihin leirillä. Innostuneella ja iloisella johtajalla on 
tyytyväisiä leiriläisiä. 

 



Johtajien 
jaksaminen 

 

Aamiaisella tarjolla aamukahvit 

Hyvinvointi-tiimi 

Leirimummit ja –vaarit 

Monipuolista johtajaohjelmaa, myös ilman aikataulua 

Johtajakahvila 

 



Johtajaohjelm
a 

Kaikille johtajaikäisille eli lähijohtajille ja tekijöille samoajista ylöspäin 

Mahdollisuus hetken hengähdykseen ja irrottautumiseen leiriarjesta  

Tarjontaa ja aikatauluja yritetty miettiä niin, että kaikilla on halutessaan 

mahdollisuus osallistua 

Osa omatoimista non-stop-ohjelmaa ja osa ohjattua & aikataulutettua 

tekemistä, omatoimijutut käyntiin jo torstaina heti kun saadaan pisteet 

pystytettyä 

Tarkempi aikataulu ja ohjelmien sijainnit tiedossa leirillä, viimeisin 

tarkennettu info jaossa alaleirien kokouksissa to-illalla 

Ohjelmiin tarvittavat varusteet löydät johtajaoppaasta – ilmankin kyllä 

voi tulla mukaan! 

 



Tulossa 
Salapoliisi eksyksissä: Omatoimista suunnistusta, aloittelijoille 
lisäksi tarjolla suunnistuksen alkeiden opastusta kaksi kertaa 
leirin aikana 

Vainukoiran vapaapäivä: Omatoimista rentoutumista ja 
rauhoittumista 

Johtolangat solmussa: Omatoimista neulontaa/virkkausta 
tilkkupeittojen valmistamiseksi, lisäksi tarjolla neulontaopastusta 
& yhdessätekemissessio kaksi kertaa leirin aikana 

Aamuvenyttelyä agenttien tapaan: Ohjattu kehon ja mielen 
verryttelyhetki joka aamu kello seitsemän 

Etsivien iltatoimet: Iltaohjelmaa perjantaina ja lauantaina, 
kummankin illan ohjelma pidetään kaksi kertaa illan aikana 

Yllätyksiä yksityisetsiville: Lauantaina auki oleva aikuisten oma 
ohjelmalaakso 

 





Kysymyksiä? 

Jos yhtään mietityttää, rohkeasti esittämään kysymyksiä tai 
muuten vain juttelemaan Katin ja Riinan kanssa 

 

Ota seurantaan nettisivut,  Facebook ja Instagram 
@tammileiri 

 



KIITOS! 
Tammileirillä nähdään! 


