Saeculum´07

2. leirikirje

(lat.) ihmisikä, sukupolvi; aikakausi; vuosisata.

Suomen Vapaa Partioryhmän kesäleiri Skutvikenissä         
Olet ilmoittaunut SVPR:n huikealle juhlakesäleirille. Tässä sinulle toinen leirikirje. Kirjeestä löydät paljon tarpeellista tietoa, joten lue se huolella ja säilytä vaikkapa jääkaapin ovessa tai jossain,
mistä se varmasti löytyy.
LEIRIMAKSU maksetaan yhdessä erässä lippukuntasi tilille 27530- 30411 (Nordea) viitenumerolla 13 31.5. mennessä. Leirin hintahan on sudenpennuilta 50€ ja vartiolaisilta sekä johtajilta 65€.
Päivämaksulaisina saapuvat johtajat maksavat 7,5€ jokaista leirivuorokautta kohden. Maksamalla
leirimaksun, ilmoittautumisestasi tulee sitova.
30.7. VARTIOLAISET ja JOHTAJAT astuvat bussiin seuraavasti:
Lauttasaaren Lainepartio, Susiveikot ja Toimen Tytöt Paavo Nurmen patsaalta klo 9.00.
Jeanne d’Arc, Tavastit ja Toimen Pojat klo 9.30 Leppävaarasta Läkkitorilta.
Olethan paikalla 15 minuuttia ennen! Vastaavasti bussit palaavat 8.8. samoihin paikkoihin klo
16.00
31.7. SUDENPENNUT ja heidän mukanaan saapuvat JOHTAJAT lähtevät leirille seuraavasti:
Lauttasaaren Lainepartio, Susiveikot ja Toimen Tytöt Paavo Nurmen patsaalta klo 9.00.
Jeanne d’Arc, Tavastit ja Toimen Pojat klo 9.30 Leppävaarasta Läkkitorilta
Sudenpennut poistuvat vierailupäivänä 4.8. vanhempien kyydeillä.
VIERAILUPÄIVÄNÄ 4.8. vanhemmat ovat tervetulleita klo 11-16 tutustumaan leirialueeseen
Vierailupäivään ilmoittaudutaan leirikirjeen lopussa olevien ohjeiden mukaan. Vanhemmille tarjotaan lounas paikan päällä. Mukaan omat ruokailuvälineet! Tarvittaessa johtajilta voi vuokrata
ruokailuvälineitä 3 € hintaan. Kertakäyttöastioita ei paikan päällä ole.
AJO-OHJEET kuuluvat seuraavasti:
Ajetaan Turunväylää (tie 1, E18) kunnes noin 40 kilometrin päässä Helsingistä käännytään Hangon suuntaan tielle 25. Seurataan opasteita Hankoon aina Tammisaareen asti. Noin 2 km Tammisaaren jälkeen käännytään vasemmalle Leksvallintielle (tästä risteyksestä on opastus leiripaikalle). Jatketaan Leksvallintietä n. 3,5 km kunnes leirialue tulee näkyville vasemmalle heti talojen
jälkeen. Auton saa parkkiin 1,5 km päähän leiristä.
Kartan löydät esimerkiksi Kansalaisen karttapaikan haulla osoitteesta http://kansalaisen.karttapaikka.fi/ Valitse haku paikannimellä sekä kirjoita hakusanaksi Skutviken ja kunnaksi Tammisaari. Valitse vaihtoehdoista alempi.
    
YHTEYDENOTOISSA käänny ensisijaisesti lippukuntasi yhteyshenkilön puoleen
Lauri Heiliö / 050 5464 280 / lauri.heilio@gmail.com
Tarvittaessa ota yhteys suoraan leirinjohtajiin:
Antti “Mallu” Malin / 040 585 3906 / antti.malin@mbnet.fi
Sandra Snellman / 040 532 8445 / sandran@luukku.com

VARUSTELISTA

2. leirikirje

Nimikoi kaikki varusteesi ja pakkaa ne kosteudelta suojattuina (esim. muovipusseihin). Näin
myös löydät varusteesi helposti. Pakkaathan itse, jotta tiedät, missä mikin tavara sijaitsee.
Kannat itse tavarasi, joten pakkaa sen mukaan!
Jätä mp3-soittimet ja muu turha elektroniikka kotiin. Puhelintakaan ei leirillä tarvitse. Puhelimet pidetäänkin pääasiassa suljettuna. Soittoaikoja kotiin ei kannata sopia, jotta vältytään
turhalta kotiikävältä. Kuitenkin leirillä on erilliset puhelinkopit, joissa voi käydä soittamassa
vapaa-ajalla. Kännykät eivät näy leirillä muuten.
Mukaan tulisi pakata ainakin seuraavat varusteet:
•Rinkka tai muu hyvä kantolaite
•Partiohuivi

•Hattu aurinkoisia päiviä varten
•Pyyhe ja uimapuku

•Makuupussi
•Makuualusta
•Ruokailuvälineet (2 muovilautasta, joista aina
kin toinen syvä, haarukka, veitsi, lusikka ja muki
kankaisessa pussissa, sekä astiapyyhe )
•Sadetakki ja -housut
•Kumisaappaat
•Hyvät kengät (lenkkarit tms)
•Ulkotakki
•Alusvaatteita
•Sukkia
•Villasukat
•Pitkät kalsarit
•Yöpuku
•T-paitoja
•2 pitkähihaista paitaa
•Villapusero
•2 pitkät housut
•Shortsit
•Pipo ja käsineet

•Partiopaita
•Kangaspussi likaisia vaatteita varten
•Hammasharja ja -tahna
•Muut henkilökohtaiset hygieniavälineet
• Aurinkovoide
• Hyttysmyrkky
• Henkilökohtaiset lääkkeet
• Taskulamppu ja siihen varapatterit
• Puukko
• Juomapullo
• Rannekello (ei välttämätön)
• Muistiinpanovälineet
• Laulukirja (ei välttämätön)
• Kamera (ei välttämätön)
• Punainen T-paita johon voi painaa leirin
logon
• Rahaa kanttiiniin2€/pvä + postikortteihin
-ja merkkeihin
Lisäksi vartiolaiset tarvitsevat:
• Jätesäkki, johon tyhjentää tavarat haikin
ajaksi
• Kompassi

2. leirikirje
WWW on ahkerassa käytössä Saeculumin aikana (ja sitä ennen). Osoitteessa
http://svpr07.blogspot.com kotijoukot voivat käydä lueskelemassa leiriläisten kuulumisia
leirin aikana ja tekijöiden fiiliksiä ennen leiriä. Kannattaa myös tutustua leirin kotisivuihin
http://svpr07.partio.net jos et jo ole sitä tehnyt.
RAKENNUSLEIRI johtajille alkaa perjantaina 28.7. Raksalle järjestetään yhteiskuljetus. Lisätietoa seuraa ilmoittautuneille. Jos haluat vielä mukaan, ilmoittaudu osoitteessa http://svpr07.
partio.net kohdassa “Ilmoittautuminen”.
Jos olet alle 18-vuotias, etkä ole palauttanut huoltajan allekirjoittamaa ilmoittautumista,
palauta alaosa lippukuntasi yhteyshenkilölle pikimmiten.
VIERAILUPÄIVÄÄN ilmoittaudutaan mielellään suoraan sähköisesti osoitteessa
http://svpr07.partio.net. Valitse vasemmalta valikosta “Ilmoittautuminen”ja sieltä edelleen
“Vierailupäivä”. Jos tämä käytäntö ei onnistu, palauta alla oleva ilmoittautuminen mahdollisimman pian lippukuntasi yhteyshenkilölle vaikkapa etanapostilla osoitteeseen:
Lauri Heiliö
Melkonkatu 1 b 46
00210 helsinki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILMOITTAUTUMINEN VIERAILUPÄIVÄÄN JA HUOLTAJAN ALLEKIRJOITUS
Leiriläisen nimi ja lippukunta: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Perheestämme saapuu vierailupäivään ____ henkilöä. (lukumäärä)
Erityisruokavaliot (muiden kuin leiriläisten): __________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

