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Mitä, missä, milloin 
– yleistä leiristä 

Tammileiri XVIII Mestarietsivä sudenpennuille

• 9.-12.6.2022 Sauvon Ahtelassa

– Rakennusleiri alkaa ma 6.6.22, purkuleiri heti perään 

Ilmoittautumisaika on 17.1.-20.2.2022

Koko leirin hinta on 85 € 3-6 -vuotiailta koko leirin hinta 
on 30 €.

Yli 15-vuotiaiden päiväleirimaksu on 25 € ja 3–6 -
vuotiaiden lasten päiväleirimaksu on 7,5 €. 0–2 -vuotiaat 
lapset leireilevät ilmaiseksi.



Staabin
yhteystiedot

Leirinjohtajat Riina Lemponen ja Kati 
Isotupa-Erjala

Kasvatuspäälliköt Ida Ainasoja ja Julius 
Mäntylä

Osallistujapäällikkö Timo Viskari

Palvelupäällikkö Paavo Kaija

Viestintäpäällikkö Kristian Jokinen

Turvapäällikkö Anniina Talvinen

Yhteistyöpäällikkö Maarit Heikkinen

Talouspäällikkö Katri Lehto

Projektityöntekijä Heli Matintalo

Sähköposti : etunimi.sukunimi@partio.fi



Leiri on 
mahdollisimman avoin 
kaikille

Kaikki pestit ovat avoimessa haussa Tammileirin omille 
verkkosivuille tammileiri.fi.

Kaikilla johtajilla pitää olla pesti. Myös lähijohtajana oleminen 
on pesti, muista ilmoittaa se. Leiripäiväkoti tukee 
perheellisten johtajien toimimista pestissään

Verkkosivuille kerätään myös muu leiriä koskeva informaatio

Leirin osallistumismaksuun voi hakea stipendiä

Helppo tulla –tunnus osana leiriä

Saavutettavuudesta ja moninaisuudesta vastaa leirillä 
moninaisuusmestari Iina Jussilainen tiiminsä kanssa



Kenelle?
Leiri ja leirin ohjelma on pääsääntöisesti 

tarkoitettu sudenpentuikäisille ja 
sudenpentujen kanssa leireileville 
lähijohtajille. Tekijäksi Tammileirille voi 
ilmoittautua ollessaan vähintään 
samoajaikäinen (15-vuotias).

Leirille voivat ilmoittautua myös alle 
sudenpentuikäiset (0–6-vuotiaat) lapset 
omien aikuistensa kanssa; aikuisista 
jokainen osallistuu myös leirin tekemiseen 
eli jokaisella tulee olla oma pesti.

Partiolaisen ilmoittautuminen onnistuu vain jos 
jäsenmaksu on maksettu. Leirille ovat 
tervetulleita myös ei-vielä-partiolaiset 
(“evp:t”); sudenpentuikäiset evp:t
osallistuvat leirille jonkun lippukunnan 
mukana ja tästä tulee ennakkoon sopia 
lippukunnan kanssa.



Mitä leirimaksu sisältää?
Yhteiskuljetuksen L-SP:n alueelta, 
majoituksen, ruoan, ohjelman ynnä muut 
leiriin liittyvät asiat ja palvelut. Koko leirin 
leirimaksu sisältää myös Tammileiri t-
paidan. Kannustamme osallistumaan 
yhteiskuljetukseen koska leirillä ei ole 
tarjolla parkkipaikkoja kaikille. 
Kimppakyytipörssi tulossa.

Leiriläisille lähtee kaksi leirikirjettä 
sähköisessä muodossa , johtajille oma 
oppaansa myös sähköisesti. Leiriläisen 
kirjan saa paperiversiona vasta leirillä



Leirilippukunta ja 
lähijohtajat

Jos lippukuntailmoittautuminen on tekemättä, on yhteyshenkilön tehtävä se välittömästi

Kuksaan pitää merkitä lippukuntailmoittautumiseen myös leirilippukunnanjohtajat jotka pääsevät 
näkemään leiriläisistä tarvittavat tiedot

Jos lippukunta tukee leiriläisiä rahallisesti , niin tämäkin pitää merkitä Kuksaan jotta se 
huomioidaan laskutuksessa

Riittävästi lähijohtajia leirilippukuntaan jotta kaikilla on leirillä hyvä olla. Muista rastittaa 
ilmolomakkeella olevasi lähijohtaja

Lähijohtajan tehtävänä on huolehtia leiriläisistä, tukea heitä ohjelman toteutuksessa sekä vastata 
heidän turvallisuudestaan . Lähijohtajalla on hyvin tärkeä rooli jotta sudenpennun leirikokemus 
olisi mahdollisimman positiivinen

Johtajille on tarjolla Johtajakahvila sekä johtajaohjelmaa ja lähijohtajien hyvinvoinnista vastaa 
hyvinvointimestari Maikki Laukkanen tiiminsä kanssa



Kysymyksiä ?




