
NYT ON AIKA ILMOITTAUTUA 

KURUN KONTIOIDEN JA 

STOOLIN PARTIOLAISTEN 

LOISKIS KESÄLEIRILLE 5.-7.8.2022 
KURUN LAMMASNIEMEEN 
 

Leiri alkaa pe 5.8. klo 17 ja päättyy su 7.8. klo 12. 

Leiri on tarkoitettu kaikille lippukunnanjäsenille, huoltajiakin otetaan 

mielellään avuksi leirille. 

 

Ilmoittautumiset ti 2.8. mennessä Partion asiointipalvelun tai Kurun 

Kontioiden nettisivujen kautta partio ID-tunnuksilla.  

asiointi.partio.fi       tai  www.kurunkontiot.fi/ilmoittautumiset 

Ilmoittautumisesta tulee sähköpostiviesti, jossa on tietoa leiristä ja 

varusteista.  

 

Osallistumismaksu on 15 euroa ja se maksetaan oman lippukunnan 

tilille ti 2.8. mennessä: 

Kurun Kontiot: FI07 5190 0520 0174 91, kirjoita viestiin osallistujan nimi 

ja LOISKIS. Laita kuitista kuva Tanjalle whatsappiin. 

Stoolin partiolaiset: FI60 5403 0720 1048 78, kirjoita viestiin osallistuja nimi ja LOISKIS.  

 

Leiripaikkana on Ylöjärven seurakunnan leirikeskus Lammasniemi, Lammasniementie 116, 34300 

Kuru. Kurun keskustasta Lammasniemeen on matkaa noin 6 km. Leiripaikalle Kurun Kontiot 

saapuvat omilla kyydeillä. Stopalaiset saavat ohjeen omalta lippukunnalta. 

 

Retkellä yövytään lippukuntien teltoissa. Ohjelmassa mm. melontaa, erilaisia vesiaktiviteetteja, 

kädentaitoja, telttojen pystytystä, makuupussissa nukkumista, leirirakennelmien tekoa, yhdessä 

touhuamista ja ihmettelyä, uusiin partiokavereihin tutustumista, leikkejä, laulua.... 
 

Lisätietoja saat retkenjohtajilta:  

Tanja Kauppinen p. 040 5821265, Kurun Kontiot 

Jonna Pohja p. 044 764619, Stoolin partiolaiset 

 

ps. jos teiltä löytyy helposti 

lainattavaksi kanoottia, 

kajakkia tai sublautaa 

leirinajaksi, niin laitapa 

viestiä. 

  



Varusteissa kannattaa 

huomioida säätiedotus, esim. 

helle, yölämpötila ja vesisade. 

 

Retkelle tarvitset mukaan 

yöretkivarusteet: 

*Partiohuivi 

*Partiopaita (jos on) 

*Makuupussi 

*Makuualusta 

*Pieni tyyny, jos tarvitset  

*Yöasu (esim. pitkät kerrasto/fleece asu, lämpimät sukat, pipo/kypärämyssy tai sään mukaisesti 

kevyemmin) 

*Unilelu      

*Peseytymisvälineet (hammasharja, tahna, tarvittaessa pesuaineita) 

*Pyyhe 

*Uima-asu 

*Housut ja paita, joilla saat uida. 

*Päähine 

*Säänmukaista vaatetta 

*Varavaatteita 

*Sadevaatteet + kumpparit 

*Lenkkarit/ulkoiluun sopivat kengät 

*Sandaalit/crocsit tvs 

*Ruokailuvälineet kangaspussissa (syvälautanen, lusikka, haarukka, veitsi, muki) 

*Juomapullo 

*Istuinalusta 

*Puukko 

*Taskulamppu + varaparistot 

*Pelastus- tai kelluntaliivit (jos on) 

*Likapyykkipussi 

*Sudenpennuille supekirja (jos on) 

*Voit ottaa mukaan pientä herkkua, max 5 euroa. 

*Tarvitsemasi lääkkeet ja ohjeet niiden käytöstä 

*Pakkaa tavarat rinkkaan, reppuun tai kassiin. Tavaroita ei tarvitse kantaa pitkää matkaa. 

*Sadesuoja rinkalle/repulle/kassille esim. iso jätesäkki tvs. 

 

NIMIKOI TAVARASI; nimi ja lippukunnan lyhenne (KurKo/Stopa). 

Jos sinulta ei löydy kaikkia varusteita, olethan hyvissä ajoin yhteydessä retken johtajiin. Kontioilta 

löytyy ainakin lainattavia varusteita. 

 

Kännykän mukaan ottamisesta kannattaa keskustella kotona. Partiovakuutus ei korvaa 

mahdollisesti rikkoutuvaa, kastuvaa tai katoavaa kännykkää. Jos otat kännykän mukaan, kannattaa 

varata sille mukaan kosteussuojaksi esim. minigrip-pussi. Kännykän voi antaa myös säilytykseen 

sisätilaan. 
 


