
KURUN KONTIOIDEN LIPPUKUNTALEIRI 25.-28.6.2015 LAMMASNIEMESSÄ! 

 

Leiri alkaa Lammasniemessä to 25.6. klo 18.00 seikkailijoilla ja tarpojilla. 

Sudenpennut pyrähtävät paikalle pe klo 10.00. Leiri päättyy su 16.6. noin klo 13. 

 

Leirillä yövytään lippukunnan teltoissa. Ohjelmassa on perustelttaleiriä, kädentaitoja, suunnistusta, luonnosta 

ja leirielämästä nauttimista, iltanuotio, uintia ja saunomista sekä tietenkin melontaa. Jos teiltä löytyy lainaan 

ylimääräisiä pelastus/kelluntaliivejä ensisijaisesti lapsille, niin lainaisimme niitä mielellään. 

 

Kaikkien alle 15 v. tulee palauttaa lupalappu leirille tultaessa. Leirin hinta on 17 euroa ja sudenpennut 15 

euroa. Leirimaksu maksetaan leirille tullessa suljetussa kirjekuoressa, jonka päällä lukee leiriläisen nimi. Jos 

et ole ilmoittanut vielä erityisruokavaliotasi, ilmoita se viipymättä Tanjalle. 

 

Mukaan tarvitset: 

• Rinkka/reppu/kassi, johon pakkaat tavarasi. 

• Makuualusta ja makuupussi 

• Ruokailuvälineet kangaspussissa (syvä lautanen, muki, lusikka, haarukka ja veitsi) 

• Puukko 

• Istuinalusta (esim. vaahtomuovinpala, retkijakkara tvs.) 

• Taskulamppu + varapatterit 

• Yöasu: pitkä kerrasto ja/tai fleece asu, lämpimät sukat sekä pipo/kypärämyssy 

• Ulkoiluun sopivat vaatteet + päähine + käsineet ja tukevat kengät 

• Vaihtovaatteita, huomioithan että keli voi vaihdella paljonkin ja meloessa todennäköisesti kastuu. 

• Kumisaappaat + sadevaatteet (housut + takki) 

• Juomapullo, jossa on esim. mehua, ei limpparia 

• Saunomis- ja peseytymisvälineet (pyyhe, uikkarit) 

• Hammasharja ja tahna 

• Henkilökohtaiset lääkkeet ohjeineen 

• Partiohuivi ja partiopaita 

• Kiikarit (eivät välttämättömät) 

• Pelastusliivit tvs. (Ei tarvitse hankkia leiriä varten. Jos kotoa löytyy ylimääräisiä, ota mukaan). 

• Suorituskirja/kortti (osan on jo johtajilla) ja lyijykynä  

• Yksi suklaapatukka/pieni karkkipussi tms., muut herkut ovat kiellettyjen listalla tälläkin retkellä 

• Muovipussi käytetyille / likaisille vaatteille 

• Rinkan sadesuoja tai iso jätesäkki rinkan/repun/kassin sadesuojaksi 

HUOM! lippukunnalta löytyy lainaan muutama makuupussi ja makuualusta. 

 

Jos sinulla tai vanhemmillasi on kysyttävää retkeen liittyen, ota yhteyttä!  

Terveisin Tanja p. 040-58 212 65 ja Martti p. 0400-802565 ja muut johtajat 

 

-------------------------------- leikkaa ja tuo leirille ------------------------------------------------------------------------- 

 

____________________________________ (nimi) on lupa osallistua Kurun Kontioiden Lammasniemen 

kesäleirille 25./26.-28.6.2015. 

Johtajille tiedoksi (mm. lääkitykset, erityisruokavalio): ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Lapsestamme otettuja kuvia saa käyttää Kontioiden julkaisuissa (esim. nettisivut, lehtijutut) _______________ 

Huoltajan allekirjoitus ja puh. leirin aikana: ______________________________________________________ 


