
Tervetuloa Tammeron talvileirille 27.-29.1.2017 Julkujärven leirikeskukseen Ylöjärvelle! Luvassa on 

jotain uutta, jotain vanhaa, paljon vihreää ja kaikkea tammeromaista. Samalla päästään juhlista-

maan Tammeron sadatta toimintavuotta ja pyöräyttämään juhlavuosi käyntiin. Sunnuntaina viete-

tään myös juhlavuoden virallista avajaistapahtumaa yhdessä tammeroiden ja perheiden kanssa 

(ks. erillinen mainos).  

Sudenpennut nukkuvat koko leirin sisällä, seikkailijat ja tarpojat taas nukkuvat ensimmäisen yön 

sisällä ja toisen kaminateltassa ulkona. Syöthän perjantaina kunnon päivällisen ennen leirille läh-

töä, seuraava ruoka on iltapala. Leirillä ei käydä saunassa.  

Mukaan Tammi-leirille pääset ilmoittautumalla tästä linkistä:  https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/lo-

gin.aspx?Id=13536 sekä maksamalla osallistumismaksun 23€/hlö Tammeron tilille FI98 5731 5140 

0133 05 (viestiksi Tammi 2017 ja osallistujan nimi) 22.1.2017 mennessä.  

Lähtö leirille tapahtuu perjantaina 27.1. klo 18:00 kolon parkkipaikalta, olethan ajoissa paikalla. 

Tammeroiden ja perheiden yhteinen avajaistapahtuma alkaa Julkujärvellä sunnuntaina 29.1. klo 11 

ja päättyy lipunlaskuun klo 13:30, joka jälkeen suunnataan kotia kotia. Matkat kuljetaan vanhem-

pien kyydeillä.  

Ajo-ohje Tampereelta Julkujärvelle: 

Aja Tampereelta Vaasantietä Ylöjärven keskustan ohitse, ja käänny Shellin kohdalta vasemmalle. 

Tämän jälkeen tulee viitoitus - Julkujärven leirikeskus. Käänny tästä ja olet perillä. Julkujärven leiri-

keskuksen osoite on: 39160 Julkujärvi. 

 

Leirinjohtaja: 

Freja Harjunheimo 

045 141 6191 

freja.harjunheimo@hotmail.com 

 

Mukaan Tammi-leirille tarvitset: 

- makuupussi ja –alusta  

- tyyny ja unilelu (jos haluat)  

- yöpuku  

- alusvaatteita  

- vaihtovaatteita  

- vaihtosukkia ja lapasia (useammat!) 

- villasukat 

- sisätossut 

- lämmintä vaatetta  
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- säänmukainen ulkovaatetus 

- pipo, hanskat ja kaulahuivi 

- partiohuivi ja partiopaita 

- istuinalusta  

- ruokailuvälineet (kaksi syvää lautasta, lusikka, haarukka, veitsi ja muki kangaskassissa) 

- henkilökohtaiset hygieniavälineet (pesuaineet, harja, hammasharja ja -tahna, yms.)  

- pienet ensiapuvälineet (laastaria, sidettä ja päänsärkylääkettä…) 

- omat lääkkeet ja ohjeet johtajille 

- tasku- tai otsalamppu ja varapatterit  

- puukko  

- kompassi (seikkailijat ja tarpojat) 

- tulitikut (vesitiiviisti pakattuna, seikkailijat ja tarpojat) 

- muistiinpanovälineet  

- pulkka tai liukuri (jos on lunta) 

- herkkuja ja omia eväitä kohtuudella (jos haluat) 
 

 


