Kalevan Suuntatyttöjen kesäleiri

Suomi-seikkailu
Kangasalan Saarijärvellä 25.-30.7.2017,sudenpennut 27.-30.7.2017
Tervetuloa mukaan Kalevan Suuntatyttöjen kesäleirille! Meitä on tämän hetken tietojen mukaan tulossa mukaan 8
sudenpentua, 4 seikkailijaa ja 6 johtajaa.
Vanhempien ikäkausien lähtö on tiistaina 25.7. kello 17 Kalevan kirkolta.
Sudenpentujen lähtö on torstaina 27.7. kello 17 Kalevan kirkolta.
Leiri pidetään Kalevan Karhujen leirialueella Kangasalan Saarijärvellä, noin 30 km Tampereelta. Ajo-ohje löytyy
alta. Meno- ja paluumatkat taitetaan vanhempien kyydeillä. Sovitaan lähdössä kimppakyydit niin, että kaikki pääsevät
leirille ja takaisin, vaikka omaa kyytiä ei olisikaan.
Vierailupäivää vietetään sunnuntaina 30.7. Leiriläisten perheet ovat tervetulleita leiriin kello 13 alkaen.
Vierailupäivän ohjelmassa on leiripaikkaan tutustumista, leirin purkua ja päiväkahvit. Leiri päättyy yhteiseen
lipunlaskuun kello 14.30. Paluumatkalle lähdetään lipunlaskun jälkeen noin kello 15.
Varusteet:
 rinkka tai reppu, jossa kaikki tavarat on helppo kantaa noin kilometrin matkan leirille ja pois
 makuupussi, makuualusta, yöasu ja muut yöpymisvälineet (leirillä yövytään teltoissa)
 sadetakki, sadehousut ja kumisaappaat
 partiohuivi kaulaan, partiopaita mukaan (käytetään lipunnostoissa ja -laskuissa)
 säänmukainen ulkoiluvaatetus
 lämmintä vaatetta (pipo, hanskat, villasukat, villapaita, pitkähihainen aluskerrasto)
 hellevaatetta
 lenkkarit ja lisäksi halutessa myös "crocsit"/sandaalit
 uima-asu, pyyhe, ympäristöystävällinen saippua/pesuaine, hiusharja tai -kampa
 hammasharja ja -tahna
 ruokailuvälineet (lautanen, muki, lusikka, haarukka, veitsi) kangaspussissa jonka saa ripustettua naulaan
 juomapullo vedellä täytettynä
 puukko, tulitikut, pieni ensiapupakkaus omaan käyttöön, tasku-/otsalamppu (teltassa on yöllä pimeää)
 päähine (koko ajan päässä!)
 nenäliinoja, henkilökohtaiset lääkkeet ja hygieniatarpeet
 hyttysmyrkky ja ensiapua kutiaviin hyttysenpistoihin tarpeen mukaan
 aurinkorasvaa ja aurinkolasit tarpeen mukaan
 riittävästi vaihtovaatetta
 rannekello
 päiväreppu
Sudenpennuille lisäksi:
 Sudenpennun jäljet -kirja
 väiski
Kaikki varusteet kannattaa nimikoida. Pakkaa tavarat vedenpitävästi esim. minigrip-pusseihin. Viihde-elektroniikka ja
herkut jätetään kotiin. Puhelimen voi ottaa mukaan mutta se on omalla vastuulla eikä sitä käytetä ohjelman eikä
hiljaisuuden aikana.
Lisätiedot: oma ryhmänjohtaja tai Minna Pihlajamäki, minna.m.pihlajamaki@gmail.com, puh. 040 5966 460
Ajo-ohje Kalevan Karhujen leirialueella Kangasalan Saarijärvelle:
Käännytään Sorilasta kohti Viitapohjaa Pulesjärventielle. Ajetaan tietä 5 km kunnes risteys oikealle. Tienviitassa
lukee Paalijärventie. Ajetaan tätä hiekkatietä noin 6 km kunnes taas risteys oikealle. Risteyksessä kyltit "Rakkarintie"
ja "Kalevan karhut". Käännytään risteyksestä ja ajetaan noin 1 km kunnes tulee vastaan suurehko levennys, jossa
parkkialue sijaitsee. Parkkialueelta kävellään leirialueelle tietä "Karhunpolku" pitkin, matkaa noin 1 km, josta
viimeinen 100 metriä polkua. Huom! Jotkut navigaattorit näyttävät Rakkarintien jonnekin aivan muualle kuin
tänne, kannattaa olla tarkkana!

