Reelinki 2011
Kesäloma on vihdoin alkanut, ja katseet voi nyt suunnata kesän huipentavaan
Otavaeltajien ja Hakasiskojen Reelinki-partioleiriin.

Lähtö
Kaikki leiriläiset lähtevät leirille tilausbussilla lauantaina 30.7 klo 09:00 Otavaeltajien
Pikkukolon (Jämeräntaival 11 L) edestä. Olethan paikalla hyvissä ajoin, viimeistään
kuitenkin 08:45. Busseilla siirrymme Köttbodan leirintäalueelle Porvooseen.

Paluu
Sudenpennut palaavat leiriltä tilausbussilla keskiviikkona 3.8 Pikkukolon eteen. Bussi
lähtee leirintäalueelta 14:00 ja on Otaniemessä n. 15:15
Seikkailijat, tarpojat, samoajat ja johtajat palaavat leiriltä perjantaina 5.8 Pikkukolon
eteen. Lähdemme leirintäalueelta 16:30 ja olemme perillä Otaniemessä n. 17:45. Tämä
siirtyminen hoidetaan vanhempien kyydeillä.
Huom! Kaikki seikkailijoiden, tarpojien ja samoajien vanhemmat:
Vastaisitteko seuraaviin kysymyksiin leirinjohtajalle Mikolle
1. Pääsettekö kuljettamaan leiriläisiä leirintäalueelta Otaniemeen? Matka kestää n.
1,5h.
2. Kuinka monta leiriläistä kyytiinne mahtuu?

Kysyttävää?
Muissa epäselvissä asioissa ja kysymyksissä ottakaa rohkeasti yhteyttä leirinjohtajaan:
Mikko Leino (Otavaeltajat)

Varusteet ja pakkaaminen
Vaatetus:
-

vedenpitävät jalkineet
kengät, joilla on hyvä kävellä
tuulenpitävä takki ja housut
sadeasu tai muu vedenpitävä asu
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

Muut:

Yöpymisvarustus:

aurinkolasit (kotelossa)
aurinkorasva
hyttysvoide
partiolaulukirja
partiohuivi kaulaan
mahdollisia harrastusvälineitä,
esim. kamera, kiikarit, frisbee…
paljon seikkailuhenkeä ja
partiomieltä!

-

makuupussi
makuualusta
yöasu
lakanapussi (jos on)

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 partiopursi s/y
Sindbadilla, 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.
Hyvää leirinodotusta!
T: Leirin johtajisto

