
Korpikotka -15 
2. leirikirje 

 
Hei, sinä onnekas joka olet lunastanut paikkasi Sinikotkien kesäleirille! Matka starttaa siis kolon edestä maanantaina 
22.6. klo 09.00. Tule paikalle viimeistään kymmentä minuuttia ennen, jotta lähtö ei viivästy. Takaisin olemme 
torstaina 25.6. klo 14.00 mennessä. Paluuaikaa on siis aikaistettu kahdella tunnilla viime leirikirjeestä. 
 
Leirin ohjelma: 
 Aamupäivä Iltapäivä Ilta 

Maanantai Siirtyminen leirialueelle Telttakylän pystytys ja leirin 
rakentaminen 

Iltanuotio ja rutiinien opettelu 

Tiistai Erilaiset köytökset ja nuotiot Taktista silmää ja nokkeluutta 
vaativa haaste 

Iltanuotio ja haasteen 
voittajan palkitseminen 

Keskiviikko Leirin muistoesineen 
tekeminen 

Haikki (4-5km) + päivällinen 
trangiatekoisesti 

Iltanuotio ja rentouttava 
savusauna 

Torstai Telttakylän ja leirin purku 
sekä merkkien jako 

Kotiinpaluu  

 
Näiden ohjelmanumeroiden lisäksi on mahdollista päästä uimaan sekä rakennella kaikkea mahdollista mitä mieleen 
juolahtaa, materiaalia kyllä riittää  Muistutuksena vielä, että ruokailut toteutetaan pääasiassa Kunstenniemen 
leirikeskuksen keittiön kautta.  
 
Leirin varustelista: (pakkaa rinkkasi itse, jotta löydät nopeasti tarvitsemasi) 

 partiohuivi 

 mahd. henkilökohtaiset lääkkeet 

 osallistumismaksu 70 euroa, joka maksetaan bussissa käteisellä 

 puukko 

 tulentekovälineet vesitiiviisti pakattuna 

 n. 2 metriä ohutta narua rakentamiseen 

 taskulamppu ja varaparistot 

 aurinkovoide ja hyttysmyrkky 

 laastaria, kun rakennellessa kuitenkin sattuu ja tapahtuu 

 ruokailuvälineet, -pussi, 1-2 litran vesipullo ja astiapyyhe 

 uima-asu ja pyyhe 

 peseytymisvälineet, hammasharja ja -tahna 

 riittävästi sukkia, kalsareita ja t-paitoja 

 ulkoilutakki ja 2 x ulkoiluhousut 

 sadevaatteet 

 2 x lämmin vaatekerrasto 

 ulkojalkineet ja saappaat 

 istuinalusta, makuualusta ja makuupussi 

 pikkureppu haikille 

 omia eväitä hillitysti maalaisjärkeä käyttäen 

 oman puhelimen saa ottaa mukaan, käyttö leirin aikana kuitenkin vain luvanvaraisesti 

 kirjallinen huoltajan lupa alaikäiseltä leirille osallistumiseen, jos ilmoittautumista ei ole tehty Kuksan kautta huoltajan 
toimesta. Luvan voi toimittaa joko alla olevalla lapulla lähtöpäivänä tai etukäteen sähköpostitse osoitteeseen 
juho.hanti@gmail.com siitä osoitteesta, joka on minulle ilmoitettu. 

 

Partiovasemmalla, muistakaa että vain hölmö jättää kysymättä 
Hänä 
0505902380 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
Poikani ____________________ saa osallistua Kunstenniemessä järjestettävälle Sinikotkien kesäleirille 22.-25.6.2015 

välisenä aikana. Leirin aikana lähiomaisen tavoittaa numerosta:_____________________ 

 
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys:_______________________ 

mailto:juho.hanti@gmail.com

