
TERVETULOA MUKAAN KADONNEELLE KESÄLEIRILLE!

Atlantis on myyttinen manner, josta muun muassa filosofi Platon kertoi aikoinaan.

Korkeakulttuurilla oli huipputeknologiaa, orikhalkhosta ja sopu luonnon kanssa, kunnes

yhdessä päivässä ja yhdessä yössä se katosi. Seikkailulla Vaakaniemessä (Säynäväntie 130,

34320 Parkkuu) tutustumme Atlantikseen ja saatamme vähän kastua välissä! Luvassa on

huikeaa ohjelmaa ja hauskaa tekemistä kaikille ikäryhmille.

Koronaohjeistus
Noudatamme leirin ajankohdalla olevia korona ohjeistuksia joten varautukaa mahdollisiin

muutoksiin leirissä. Ajankohta ei kuitenkaan vaihdu. Pidämme yllä hyviä turvavälejä ja

käsihygieniaa.

Kuljetus
Leiri on jaettu kahteen osaan: seikkailija- tarpoja osuus ja sudenpentu- samoaja osuus.

Seikkailijat- tarpojat:

Lähtö 13.7. Tiistaina klo 8.45 Levonmäki ja klo 9.00 Kaukajärvi. Olethan paikalla 15

minuuttia ennen bussin lähtöä, että ehditään pakkaamaan.

Paluu: 15.7. Torstai lähtö Vaakaniemestä klo 18.00 ja paluu Kaukajärvelle klo 19.00 ja

Levonmäki 19.15

Sudenpennut- samoajat

Lähtö 16.7. Perjantaina klo 8.45 Levonmäki ja klo 9.00 Kaukajärvi. Olethan paikalla 15

minuuttia ennen bussin lähtöä, että ehditään pakkaamaan.

Paluu: 18.7. Sunnuntai lähtö Vaakaniemestä klo 18.00, paluu Kaukajärvelle klo 19.00 ja

Levonmäelle klo 19.15

Johtajat: Torstaina 15.7. Omin kyydein (Aikataulu tarkentuu myöhemmin)  Vaakaniemeen,

yöksi voi jäädä, Majoitusvaihtoehdot ovat lippukunnan big funit tai oma majoite.

Retkimaksu
Leiri maksaa 10€, lasku lähtee kuksan kautta lähempänä leiriä

Ilmoittautuminen:
Seikkailijoiden ja tarpojien ilmoittautuminen:
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=42840

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=42840


Sudenpentujen ja samoajien ilmoittautuminen:
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=42841

Johtajat: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=42842

Tapahtuma ilmoittautumisen peruuttaminen on maksutonta.

Vain täysin terveenä voi osallistua toimintaan. Jos osallistujan perheessä on

partiolainen/ joku perheenjäsenistä karanteenissa, odottaa testitulosta tai on muuten

kipeä emme suosittele osallistumista partiotoimintaan.

Kysyttävää?

Leirin johtajat:

Lauri Elsilä lauri.elsila12234@gmail.com 0453122333

Miro Hyöty mhyoty@gmail.com 0452033929

Inka Lindström inka.lindstrom@kaukapartio.fi 0404102579

Varusteluettelo
● Partiohuivi ja partiopaita

● Rinkka ja sadesuoja

● Makuupussi

● Makuualusta

● Päiväreppu

● Keliin sopiva ulkovarustus – leiri vietetään ulkona!

● Vaihtovaatteita

● Puukko

● Istuinalusta

● Tasku – tai otsalamppu

● Varaparistot

● Tulitikut

● Muki, ruokailuvälineitä ei tarvita!

● Juomapullo

● Muistiinpanovälineet

● Herkkuja, kohtuuden kera

● Saunakamppeet

● Hammaspesuvälineet

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=42841
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=42842
mailto:lauri.elsila12234@gmail.com
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mailto:inka.lindstrom@kaukapartio.fi


● Pelastusliivit (jos löytyy)

● Uikkarit+pyyhe

● Vesitiiviitä pusseja, minigrip pussi puhelimelle ja kanootti pusseja (tarpojat

kanoottia vaellusta varten)


