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LEIRIKIRJE 

 
 

Tervetuloa Kotkien kesäleirille Niinisaareen Ruovedelle. Tässä kirjeessä on 
paljon tärkeää tietoa, joten lue kirje huolellisesti ja tarkkaan.  
 
Lähtö: 
 
Leirille lähtö tapahtuu Pamaukselta torstaina 26.7. Kokoontuminen on aamulla 
klo 08.00. Siirrymme siitä bussilla Mommon tilalle Ruovedelle ja venekyydeillä 
Niinisaareen. 
 
Paluu: 
 
Palaamme leiriltä torstaina 2.8. Olemme Pamauksella kello 15.30 jälkeen. 
 
Sudenpennut palaavat sunnuntaina 29.7 omien vanhempien kyydillä 
vierailupäivän jälkeen. 
 
Maksu: 
 
Leiri maksetaan Tampereen Kotkien tilille FI38 5731 0340 0807 41. Maksun 
viestiosaan kirjoitetaan leiriläisen etu- ja sukunimi sekä Kaski-kesäleiri. 
Esimerkiksi “Kaski-kesäleiri, Kullervo Kotka”. Kaikki tietojen oikeellisuus 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode


on tärkeää, jotta pystymme kohdentamaan maksut oikein.  Leiri on 
maksettava ennen kesäleiriä. 
 
Sudenpentuleirin hinta on 40 euroa. 
Kesäleirin leirihinta on 60 euroa.  
 
Peruutukset 7 päivää ennen leiriä. Mikäli peruutus tulee myöhemmin 
veloitamme koko leirimaksun. Jos leiriläinen on estynyt tulemasta leirille 
sairaustapauksen vuoksi, on lääkärintodistus toimitettava viimeistään 
viikko leirin päättymisen jälkeen.  
 
 
Vierailupäivä: 
 
Vierailupäivänä sunnuntaina 29.7 ovat kaikki vanhemmat tervetulleita 
Niinisaareen. Niinisaareen mennään venekyydeillä, joten jos teillä on 
omia pelastusliivejä, niin pyydämme ottamaan niitä mukaan. Saamme 
nopeutettua kuljetuksia. Kuljetukset alkavat 09.30. 
 
Vierailupäivänä on tarjolla keittolounasta ja kahvia ja pullaa. Maksu on 
vapaaehtoinen. Saadut rahat käytetään kesäleirin kuluihin.  
 
Vierailupäivän jälkeen on mahdollisuus ostaa jäljelle jäänyttä keittoa 
mukaan. Tätä tarkoitusta varten oma kippo on otettava mukaan.  
 
Ajo-ohje Mommoon on liitteenä. 
 
9.30 Venekuljetukset Niinisaareen alkavat 
11.00 leirihartaus 
11.30 lounas ja kahvit (vapaaehtoinen maksu) 
12.30-14.00 leiriläiset vs vanhemmat haastekisa 
14.30 vierailupäivä päättyy, sudenpennut lähtevät kotiin vanhempien 
kyydillä. 
 
  



 
Varustelista: 
 
 
rinkka ja rinkansuoja 
(sudenpennuille riittää myös iso 
kassi ja tavarat pakkatuina 
vesitiiviisti muovipusseihin) 
päiväreppu 
makuupussi 
makuualusta 
ruokailuvälineet kangaskassissa 
(lusikka, haarukka ja veitsi sekä 
muovinen syvä lautanen ja muki) 
puukko 
taskulamppu/otsalamppu 
varaparistot 
kumisaappaat 
lenkkarit 
sandaalit 
sadeasu (takki ja housut) tai vettä 
pitävät ulkovaatteet 
säänmukainen vaatetus 
riittävästi vaihtovaatteita 
lämpimiä vaatteita 
hellehattu/lippalakki 
partiopaita 
partiohuivi 
väiski (sudenpennut) / suikka 
(leiriläiset) 
pipo ja hanskat 
uimahousut 
pyyhe 
hygieniavälineet (hammasharja, 

hammastahna, saippua yms. HUOM. 
pesuaineiden pitää olla biohajoavia) 
omat lääkkeet ja ohjeet niiden 
käytöstä 
aurinkorasva 
hyttysmyrkky 
pienet ea-välineet (laastari yms) 
muistiinpanovälineet 
lähiomaisen yhteystiedot 
paperilapulla (nimi ja 
puhelinnumero) 
istuinalusta 
pelastusliivit (jos on) 
unilelu (jos haluaa) 
 
Vain sudenpennuille:  
 
uimalasit ja snorkkeli (jos on) 
kuorimaveitsi 
 
Vain leiriläisille:  
 
tulitikut  
välineet omien varusteiden 
paikkaamiseen  
vedenpitävä säkki tms 
kompassi 
 
 

 
  



 
HUOM!  
 
Leirillä otetaan kuvia ja videoita Kotkien käyttöön esim. esitteisiin ja 
sosiaaliseen mediaan. Jos haluat, että lapsestasi ei oteta kuvia tai videoita, 
ilmoita siitä leirin alkuun mennessä sudenpentujen osalta sudenpentuleirin 
johtajille ja leiriläisten osalta leirinjohtajalle.  
 
Merkatkaa kaikki tarvikkeet etukäteen kestävästi ja selkeästi. Leirillä hukkuu ja 
vaihtuu tavara aivan varmasti. Lisäksi pakatkaa kaikki tarvikkeet vesitiiviisti. 
 
Leirillä sudenpennut nukkuvat kymppiteltoissa ja leiriläiset Nigereissä. 
Teltoissa ei ole lämmitystä.  
 
Yhteydenpito leiriläisiin aikana tapahtuu johtajien kautta. Jos leiriläisen pitää 
olla yhteydessä vanhempaan tapahtuu se johtajien kautta. Kännykkä ja muu 
arvokas tavara kannattaa jättää kotiin. Tarvittaessa kännykkä voidaan ottaa 
talteen johtajille.  
 
Leirille voi ottaa vähän herkkuja mukaan, mutta niiden tarkoituksena ei ole 
korvata ruokailuja.  
 
 
Niinisaari odottaa! 
 
 
Kesäleiriterveisin, 
 
Ville Vaarala 
Leirinjohtaja 
0500 620 774 

Kasperi Hirvonen 
Leirinjohtaja 

4113 044 293  

Mari Zakrzewski 
Sudenpentuleirin johtaja 
040 753 1700 

 
etunimi.sukunimi(at)tampereenkotkat.fi 




