KaxoisKontio ‘19
“Kaksin aina karhumpi”
Räyskälässä 11.-13.10.2019
Räyh! Tammelan Metsänkävijöiden ja Röykän Metsänkävijöiden yhteinen syysleiri leireillään
11.-13.10. Lopen Räyskälässä sijaitsevalla puolustusvoimien harjoitusalueella. Tule sinäkin
mukaan kokemaan yhteistyön voima sekä tekemään uusia tuttavuuksia!
Leiri on tarkoitettu lippukuntien kaikille ikäkausille, ja myös vanhemmat ovat tervetulleita
nauttimaan kuulaasta syyssäästä ja auttamaan leirin toteuttamisessa! Leirillä yövytään pääosin
puolijoukkueteltoissa, joten kipinäapu on myös erittäin tervetullutta, erityisesti sudenpentujen
vanhempien osalta. Kysy lisää ja varaa aikasi leirinjohtajalta!
Leirille lähtöä varten kokoonnutaan kololle perjantaina 11.10. k lo 17:30. Leiri päättyy
sunnuntaina 13.10. klo 13. Vanhempien kyytiapua tarvitaan molempiin suuntiin.
Leirimaksu on 20€. Leirimaksu maksetaan Tammelan Metsänkävijöiden leiritilille FI06 5025
1620 0084 07. Laita maksun viesti-kenttään “KaxoisKontio” ja osallistujan nimi.
Tervetuloa!
_______________________________________________________________________
Leiriin liittyviin kysymyksiin vastaa:
Leirinjohtaja
Janne Kuusela, 050-385 9922, janne@harjuhovila.net
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautu leirille sähköisesti sunnuntaihin 1.10. mennessä osoitteessa
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=30189
Huom! Alaikäisen ilmoittaa aina hänen huoltajansa!
Mikäli et ole vielä rekisteröitynyt Kuksaan, tee se ennen ilmoittautumista. Ohjeita
rekisteröitymiseen löydät huoltajien Kuksa-ohjeesta:
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/06/Kuksa-Huoltajalle.pdf

Varustelista seuraavalla sivulla ->

VARUSTEET
Leirillä ollaan paljon ulkona, liikutaan ja peuhataan. Syksyn säät saattavat myös yllättää, joten
varaathan reilusti vaihtovaatteita ja lämmintä mukaasi!

Ota mukaasi ainakin:
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Rinkka tai reppu ja sadesuoja, sekä erillinen pienempi päiväreppu
Makuupussi ja makuualusta
Erillinen istuinalusta
Ruokailuvälineet: muovinen lautanen ja muki sekä lusikka, haarukka ja veitsi
kangaspussissa, astiapyyhe
Juomapullo täytettynä
Sadevaatteet
Vaihtovaatteet (myös alusasu ja sukat)
Lämmintä vaatetta
Saappaat, jos et käytä muita vedenpitäviä jalkineita
Muut vaihtojalkineet
WC-paperia ja / tai nenäliinoja
Laastaria (särkylääkettä ja muut mahdolliset omat lääkkeet)
Hammaspesuvälineet
Tulitikut ja / tai sytytin (ei sudenpennut)
Kynä, paperia, pari muovitaskua
Puukko
Valaisin ja varaparistot
Kompassi (jos omistat)

Päälle sään mukainen ulkovarustus ja P
 artiohuivi!
Lisäksi mukaan voi ottaa pientä naposteltavaa, mutta ei kuitenkaan sipsipusseja, eikä
yksittäispakattuja karkkeja! Mahdolliset karkit kannattaa pakata mukaan uudelleen suljettavaan
minigrip-pussiin.

