
ΩTαvαροιίϨ 2015 ξαα. 
Otavaeltajain lippukuntaleiri 22.-28.6.2015 

Hei, 

Olet osallistumassa Otavaeltajain Otavapolis-leirille, huikean hieno päätös! 

Tämä on leirin toinen leirikirje, joka sisältää tärkeää tietoa mm. leirille 

kulkemisesta sekä varustelistan. 

Lähtö ja paluu 

Leirille mennään ja sieltä palataan tilausbusseilla. Seikkailijat ja sitä vanhemmat 

leiriläiset lähtevät leirille maanantaina 22.6. ja sudenpennut seuraavat perässä 

25.6. Kumpanakin päivänä lähtö tapahtuu Tapiolan urheiluhallin luona olevalta 

hiekkaparkkipaikalta (Koivu-Mankkaan tie 5) kello 9:00. Bussit lähtevät tasan 

yhdeksältä, olethan siis paikalla hyvissä ajoin! 

Sunnuntaina 28.6. bussit lähtevät leiristä kello 14:00. Palaamme Tapiolan 

urheiluhallille, samaan paikkaan mistä lähdimme, noin kello 15:30.  

Varusteet ja pakkaaminen  

Vaatetus:                                                         

- kumisaappaat                                    
- kengät, joilla on hyvä kävellä                         
- tuulenpitävä takki ja housut                           
- täysin vedenpitävä sadeasu 

(takki+housut)                 
- pipo, käsineet ja villasukat                             
- pitkä aluskerrasto                                             
- fleece tai villapaita                                          
- partiopaita                                                      
- t-paitoja                                                          
- sukkia                                                             
- shortsit ja pitkät housut              
- lippalakki tai muu kesäpäähine 

- uima-asu ja pyyhe 

Vakiotavarat: 

- rinkka 
- ruokailuvälineet kangaspussissa 
- juomapullo tai kaksi (väh. 1L) 
- tasku- tai otsalamppu  
- puukko (pidetään rinkassa, eikä sitä oteta 

esille ilman johtajan erillistä lupaa) 
- tulitikut vesitiiviisti pakattuna 
- kompassi 
- kynä ja paperia 
- istuinalusta 
- henk.koht. hygieniavarusteet ja lääkkeet 
- shampoo ja saippua (miel. biohajoavat) 

  

Muut: 

- aurinkolasit (kotelossa)                               
- aurinkorasva                                              
- hyttys- ja punkkikarkote 

- vaalea lakana tms. ohjelmaa varten    
- vaaleahko yksivärinen t-paita leiripaidan 

painamiseen    
- muovinen limupullo tms. ohjelmaa 

varten                                                                                       
- partiohuivi aina kaulassa! 



- mahdollisia harrastusvälineitä, esim. 
kamera, kiikarit, frisbee… 
 

- Vähän karkkia tai muuta hyvää, jos 
haluaa  

 
 
 

Yöpymisvarustus: 

- makuupussi             
- makuualusta 
- yöasu                       
- lakanapussi (jos on) 

 
 

Otathan mukaan myös paljon  seikkailuhenkeä ja partiomieltä!  
 

Varusteet kannattaa pakata yhteen rinkkaan, jotta irrallaan olevat pussukat ja 

nyssäkät eivät pääse matkan aikana hukkumaan tai putoamaan 

Muut kuin sudenpennut osallistuvat leirillä yön yli kestävälle haikille, jonka ajaksi 

ylimääräiset varusteet voi jättää leiriin telttoihin. Huomioittehan, että haikilla 

kävellään rinkka selässä, joten se kannattaa jo kotona säätää hyväksi kantaa. 

Kaikki leiriläiset pääsevät säiden salliessa purjehtimaan leirin aikana lippukunnan 

harjoitusvene Eemelillä, ja koska kesälläkin merellä voi olla todella kylmä, on 

lämmintä ja tuulenpitävää vaatetta syytä varata mukaan leirille 

Ehdottoman tärkeää on, että vanhemmat eivät pakkaa reppua, vaan jokainen 

leiriläinen tekee sen itse omin käsin. Näin jokainen tietää, mitä repustaan löytää 

ja mistä. Sudenpennuilla vanhemman on kuitenkin syytä olla mukana auttamassa 

pakkaamisessa, jotta mitään tärkeää ei unohdu. 

Kännykkää leiriläisten ei tarvitse pakata mukaan ollenkaan. Se voi kastua tai 

mennä rikki leirillä, eikä sitä voi leirissä ladata. Tarvittaessa leiriläisiin saa 

yhteyden leirinjohtajien kautta. Leirille ei kuitenkaan kannata olla yhteydessä 

ilman painavaa syytä.  

Mikäli teillä herää kysymyksiä, tai tarvitsette lisätietoja jostakin, olkaa yhteydessä 

leirinjohtajiin: 

Sanna Ahola, 0400 625 574, sannahola@gmail.com  

Ada Segerstam, 040 5428 425, ada.segerstam@gmail.com 

Innokkain leiriterveisin, 

Otavaeltajain johtajisto 
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