
 

Toinen leirikirje 
  
  
  
Kuuletko, kuinka metsä kaikuu ja kutsuu luoksensa? 
  
Mahtavaa! Varmasti kuulit kutsun, sillä olet päättänyt osallistua Kaiku 2019 -leirille. 
Karhunvartijoiden ja Haukkavuoren Haltioiden yhteinen kesäleiri järjestetään 25.-31.7.2019. Leirille 
kokoontuu hieman yli 100 HaHalaista ja Kavalaista viettämään leirielämää Linnavuoren 
Eräkeskuksessa, Maskussa. Luvassa on leiritunnelmaa, seikkailua, kokemuksia, tutustumista 
lippukuntien välillä sekä uusia ja vanhoja partiokavereita. Tämä kirje sisältää tärkeää tietoa 
kesäleiristä, joten luethan sen huolella. 
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Leiriajat ja leiripaikka 
Sudenpennut 25.-28.7. 
Muut 25.-31.7. 
Etkot, eli rakennusleiri johtajille 24.7. 
 
Leiri järjestetään Linnavuoren Eräkeskuksessa. Osoite: Kajamontie 124, 21250 Masku. 



 
Perheleiri 
Kaikulle ovat tervetulleita myös perheleiriläiset, eli alle partio-ikäiset lapset. Johtajan mukana 
tulevat alle 5-vuotiaat pikkupartiolaiset pääsevät leirille maksutta ja 5-7-vuotiaat pääsevät 
myös mukaan puolikkaalla (-50%) leirihinnalla. Suosittelemme oman teltan tuomista 
perheleirille. Suosittelemme	oman	teltan	tuomista	perheleirille. 
 
 
Leirimaksu 
Lasku on lähtenyt huoltajan tai yli 18-vuotiaan partiolaisen sähköpostiin, joka on kerrottu 
ilmoittautumisen yhteydessä. Laskun eräpäivä on 2.7.2019. 
 
Osallistumisen perumisen yhteydessä leirimaksu voidaan jättää maksamatta ainoastaan 
lääkärintodistusta vastaan. Ilman lääkärintodistusta leirimaksu tulee maksaa, vaikka 
osallistuja ei tulisikaan leirille. 
 
 
Kuljetukset 
Leirialueelle kuljemme tilausbusseilla. Bussit Linnavuoren Eräkeskukseen lähtevät 
Espoonlahden S-marketin viereisen huoltoaseman pysäköintialueelta (Kivenlahdentie 9). 
Ajomatka kestää noin 2 tuntia. Saavu ajoissa paikalle, bussit eivät odota myöhästelijöitä. Jos 
kuitenkin myöhästyt, soita +358 50 5178795 (Lotta Konttas). Leiriltä paluu tapahtuu samaan 
paikkaan. 
 
Torstaina 25.7.  
Lähtö leirille klo 08.00 Espoonlahden S-marketin viereisen huoltoaseman pysäköintialueelta 
(Kivenlahdentie 9). 
 
Sunnuntaina 28.7.   
Sudenpentujen paluu; lähtö leiripaikasta klo 15.00 ja bussit Espoonlahdessa S-marketin 
viereisen huoltoaseman pysäköintialueella (Kivenlahdentie 9) n. klo 18.00. 
 
Keskiviikkona 31.7.  
Muiden leiriläisten paluu; lähtö leiripaikasta klo 13.00 ja bussit Espoonlahdessa S-marketin 
viereisen huoltoaseman pysäköintialueella (Kivenlahdentie 9) n. klo 15.00. 
 
Bussikyyti sisältyy osallistumiseen. Ilmoitathan siis leirinjohtajalle, jos et ole 
käyttämässä ilmoittautumiseen kuuluvaa bussikyytiä (jos ilmoitit 
ilmoittautumislomakkeessa omasta kyydistä, sinun ei kuitenkaan tarvitse uudestaan laittaa 
viestiä). Näin osaamme varmistaa, että jokainen bussikyydin tarvitseva on noussut bussiin 
sen lähtöaikoina.  
 
 



 
 
Mitä leirin aikana tapahtuu 
Leirin aikana nukumme teltoissa. Päivisin vietämme aikaa erilaisissa ohjelmalaaksoissa. 
Kaikun ohjelma haastaa kokeilemaan uusia lajeja ja tehtäviä, joten hauskanpidon ohella 
opimme uusia taitoja, niin partioon kuin arkielämäänkin liittyen. 
 
Kotiväki voi seurata leirin menoja Haukkavuoren Haltioiden blogista 
halkojahaha.wordpress.com, Kavan ja HaHan Facebook-sivuilta ja Instagram-tileiltä 
@haukkavuorenhaltiat @karhunvartijat 
 
 
Haikki 
Seikkailijat ja tarpojat suorittavat leirin aikana haikin. Haikki on yön yli kestävä lyhyt vaellus, 
jonka varrella suoritetaan erilaisia aktiviteetteja. Haikin ajaksi otetaan mukaan vain tarvittavat 
tavarat, ja loput jätetään jätesäkeissä leiriin omiin telttoihin. Painotamme vielä omien 
tavaroiden nimeämistä. 
 
 
Vierailupäivä 
Kaikki ovat tervetulleita vierailemaan leirillä sunnuntaina 28.7. klo 11-15. Vierailijoille 
tarjotaan lounas klo 12. Otathan mukaan omat ruokailuvälineet! Lounaan jälkeen tutustutaan 
leiriin eri ohjelmapisteillä ja lopuksi kokoonnutaan yhteiseen ohjelmaan. 
 
Leirin kioski on auki vierailupäivänä lounaan jälkeen. Kioskissa myydään karkkia, sipsiä, 
limua, pillimehua ja muuta pientä herkkua. Kioskilla maksuvälineenä käy ainoastaan 
käteinen. 
 
Sudenpennut lähtevät vierailupäivän päätteeksi kotiin joko vanhempien kyydillä tai 
bussikuljetuksella.  
 
Huoltaja tai yli 18-vuotias johtaja! Täytä linkin takaa löytyvä sitova ilmoittautumislomake 
viimeistään sunnuntaina 14.7. Ilmoittautumisten perusteella varataan ruokaa vierailijoille ja 
varmistetaan, kuinka sudenpentu poistuu leiriltä. Vierailupäivänä leiripaikalle on järjestetty 
liikenteenohjaus. 
 
Tässä linkki kyselyyn: lyli.fi/vierailupäivä 
 
 
Varustelista 
Nimeä omat tavarasi (etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain, sekä oman lippukunnan 
nimi), sillä jokaiselta leiriltä jää paljon tavaroita jotka eivät koskaan päädy takaisin 
omistajalleen. Pakkaa tavarasi vesitiiviisti rinkkaan niin, että jaksat kantaa sitä ja löydät 
tavarasi sieltä itse. 
 
Ota mukaan: 

❏ Partiohuivi 



❏ Partiopaita (jos omistat) 
❏ Kunnollinen makuupussi tai kaksi ohuempaa (öisin voi olla yllättävän viileää) 
❏ Makuualusta 
❏ Rinkka, johon pakkaat kaikki tavarasi 
❏ Pikkureppu ohjelmia varten 
❏ Puukko 
❏ Kompassi 
❏ Taskulamppu ja varaparistot 
❏ Jätesäkki (seikkailijat ja tarpojat) 
❏ Rannekello 
❏ Muistiinpanovälineet 
❏ Istuinalusta 
❏ Juomapullo väh. 0,5L 
❏ Henk. koht. hygieniavälineet 

❏ hammasharja ja -tahna 
❏ hyttysmyrkky 
❏ aurinkorasva 
❏ omat lääkkeet ja niiden annosteluohjeet 
❏ hiusharja 
❏ deodorantti 
❏ biohajoava shampoo ja saippua 

❏ Tuulenpitävä takki 
❏ Sadetakki, sadehousut ja kumisaappaat 
❏ Kahdet pitkät housut 
❏ Lämmin pitkähihainen paita 
❏ Shortsit 
❏ T-paitoja pari 
❏ Sukkia ja villasukat 
❏ Alusvaatteita 
❏ Yöasu 
❏ Hattu (suojaamaan auringolta) 
❏ Aurinkolasit 
❏ Pipo, lapaset ja villapaita/muu lämmin paita 
❏ Umpinaiset kengät, joilla on hyvä kävellä ja juosta maastossa (esim. lenkkarit) 
❏ Kesäkengät (esim. sandaalit tai crocsit) 
❏ Pyyhe ja uimapuku 
❏ Kela-kortti ja vähän rahaa kioskia varten kukkarossa 
❏ Ruokailuvälineet (särkymättömät): kangaspussissa syvä lautanen, lusikka, haarukka, 

veitsi, muki, astiapyyhe 
❏ Valkoinen t-paita leiripaidan painatusta varten 
❏ Muovipullo (0,5 l), jonka voi rikkoa 
❏ Discovaatteet (seikkailijat, tarpojat ja johtajat) 
❏ Virkkuukoukku (seikkailijat ja tarpoja) 



 
Huom.! 
Kamerat, kännykät ja vastaavat elektroniset laitteet ovat omalla vastuulla, partiovakuutus ei 
korvaa kadonneita tai vioittuneita laitteita. Ylimääräiset vempeleet kannattaa jättää kotiin. 
Kännyköitä ei ole mahdollista ladata leirin aikana. Välttämättömissä tilanteissa lapseen saa 
yhteyden leirinjohdon kautta.  
 
 
Leirin yhteystiedot 
 
Leirinjohtaja 
Jenna Juuti 
jenna.juuti@partio.fi  
puh. 0500753667 
 
Leirin varajohtaja 
Iiro Lehtiniemi 
iiro.lehtiniemi@partio.fi 
puh. 0400510224 

 


