
 

 

 

 
 

Joko kuulet Preerian kutsun…? 

  

Heimohuutojen aamuinen kajahdus, tuliporien natina, meren kohina ja uusien 
ystävien nauru iltanuotiolla, tältä kuulostaa Preeria- kesäleiri! 

 

Ensi kesänä Tapiolan Metsänkävijät ja Espoon Metsänkävijät järjestävät 
unohtumattoman kesäleirin Partiosaaressa Helsingissä, Tammisalon 

edustalla! 

 

Leirillä päästään seikkailemaan villin lännen tyyliin ja kokemaan aivan uusia 
asioita tuttua, paljon rakastettua leirielämää unohtamatta. Leirillä 

suoritetaan ikäkausien mukaista ohjelmaa ja seikkailijat suorittavat Intiaani- merkin. 

 

31.7.-6.8.2017 
Onneksi olkoon! Olet ilmoittautunut kesän upeimmalle partioleirille – Loimulle! Tässä 

toisessa leirikirjeessä saat tarkempaa tietoa leirille lähdöstä ja mukaan otettavista 
tavaroista. 

Yleistä 
Leiri järjestetään Partiosaaressa Tammisalon edustalla. Leiriaika on sudenpennuille 

31.7.3.8. ja muille 31.7.-6.8. Preeria on Espoon Metsänkävijöiden ja Tapiolan 
Metsänkävijöiden ensimmäinen yhteinen kesäleiri. 

Leirille saapuminen ja poistuminen 
Leiripaikan läheisyyteen (mantereen puolelle) saavutaan 31.7. porrastetusti 8:00-12:00 

vanhempien kyydeillä, josta siirrytään lyhyt venematka Partiosaareen. Tarkemmat ohjeet 
saapumisen ja poistumisen suhteen sekä aikataulut lähetetään viimeistään 28.7. 

Sudenpennut poistuvat leiristä 3.8. illalla vastaavalla tavalla porrastetusti 17:00-20:00 ja 
loput leiriläiset 6.8. 14:00-17:00. 

Jotta voimme suunnitella leirin kuljetukset ja porrastuksen niin, että kuljetuksista ei tule 
kenellekään liikaa vaivaa, voisitteko käydä täyttämässä Preeria – Yhteiskuljetukset 

lomakkeen, joka löytyy osoitteesta: https://goo.gl/8Zppk1 

Yhteiskuljetuksia saa sopia kavereiden kanssa jo etukäteen. Yhteiskuljetuslomakkeen 
viimeinen täyttöpäivä on 23.7. 
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Leirimaksut 
Leirilaskujen lähetetään Kuksan kautta toisen leirikirjeen 

yhteydessä erillisenä sähköpostina. Laskun eräpäivä on 21.7. 
Käytäthän maksaessasi viitenumeroa! Mikäli laskua ei löydy 

viikon 27 loppuun mennessä, kannattaa tarkistaa myös, ettei se 
ole joutunut roskapostiin. 

Leirimaksut tarkistetaan leirille saavuttaessa ja se tulee olla 
maksettuna ennen leiriä. 

Koska useammilla oli ongelmia huoltajatunnusten tekemisen kanssa Kuksassa, varsinaista 
ilmoittautumisaikaa jatkettiin 28.5. asti, jonka jälkeen oli mahdollista ilmoittautua 

korotettuun (+ 20 €) hintaan. 

Leirimaksut (varsinainen ilmoittautuminen): 
Sudenpennut – 80 € 

Seikkailijat ja Tarpojat – 120 € 
Pesteissä toimivat – 100 € 

(Samoajat, Vaeltajat ja Aikuiset) 

Ilmoittautumisen peruminen 
Leiri-ilmoittautumista ei ole enää mahdollista perua. Mikäli kuitenkin tulee pakottava syy, 

ettei pääse osallistumaan leirille, on siitä hyvä ilmoittaa myös leirinjohtajille sähköpostitse. 
Leirimaksun palautusta voi hakea omasta matkavakuutuksesta tai partiovakuutuksesta. 

Lisäohjeita: 
https://toiminta.partio.fi/lippukunta/turvallisuus-ja-vakuutukset 

Leirin yhteystiedot 
Koko leirin ajan ei kiireellisissä asioissa voi lähettää sähköpostia osoitteeseen 

preeria@esme.fi. (Osoitteen ohjaukset on korjattu) Sähköposteihin pyritään vastaamaan 
viimeistään vuorokauden sisällä. 

Kiireellisissä asioissa voi olla yhteydessä leirin aikana suoraan leirinjohtajan 
matkapuhelinnumeroon 040 302 3499. Otattehan huomioon, ettei leirin vilskeessä aina 
kuule kännykkää, joten puhelun mennessä vastaajaan on hyvä jättää viesti niin voimme 

soittaa takaisin. 

Ennen leiriä kaikki yhteydenotot  

Tiedotus 
Leiriä voi seurata Espoon Metsänkävijöiden Facebook 

sivun kautta, jota tykkäämällä julkaisut saa näkymään helpoiten. 

https://www.facebook.com/espoonmetsankavijat/ 

https://toiminta.partio.fi/lippukunta/turvallisuus-ja-vakuutukset
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Varustelista 
Leirille tulee ottaa mukaan ainakin seuraavat 

varusteet nimikoituina! Jokaiseen mukaan otettavaan 
varusteeseen on hyvä merkitä oma koko nimi ja lippukunta, jotta 

mahdolliset löytötavarat päätyvät todennäköisimmin takaisin 
omistajilleen. 

• Rinkka tai 
putkikassi, johon varusteet 
pakataan 

• Partiohuivi- ja paita  
• Kelakortti 
• Sadevarusteet (Sadetakki ja  

-housut)                                                                                  
• Makuupussi ja -alusta                                                          
• Uimapuku ja pyyhe                                                          
• Tuulenpitävä takki                                                            
• Kahdet pitkät housut                                                            
• Alusvaatteita ja sukkia                                                         
• Shortseja ja t-paitoja                                                           
• Pitkähihaisia paitoja 
• Lämmintä vaatetta  

(esim. huppari) 
• Villapaita tai fleece  

(illalla ja yöllä voi olla kylmä) 
• Yöpuku 
• Ruokailuvälineet ja juomapullo 
• Omat lääkkeet (ohjeineen) ja 

hygieniavälineet 
• Omat pesuvälineet (shampoo, 

saippua, hammasharja jne.) 
• Aurinkorasva ja hyttysmyrkky 

• Päähine  
(esim. lippis tai 
lierihattu) ja pipo 

• Puukko 
• Tulitikut 
• Otsa- tai taskulamppu (ja 

varaparistot) 
• Muistiinpanovälineet 
• Istuinalusta 
• Vaelluskengät tai lenkkarit sekä 

sandaalit/crocsit 
• Kumisaappaat ja villasukat 
• Pikkureppu     

 

Mukaan voit ottaa myös: 

• Laulukirjan (OEK) 
• Pelikortit 
• Aurinkolasit 
• Unilelun 
• Omaa pientä purtavaa/karkkia 

(Huom! Mitään pilaantuvia 
eväitä ei tule ottaa mukaan!)

Leirillä nähdään!  

  Joni Taipale ja Emma Saukkoriipi 

Leirinjohtajat 

joni.taipale@esme.fi / emma.saukkoriipi@esme.fi  
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