PÄIVÄUNI
24.1.-26.1.2020

Tervetuloa Päiväunille 24.1.-26.1.2020 Aitolahden vanhaan pappilaan viettämään talvileiriä yhdessä
sudenpentuystävien kanssa!
Lähtö leirille on klo. 18.00 Linnainmaan seurakuntatalon parkkipaikalta. Paluu Aitolahden vanhasta
pappilasta on klo 12.00. Kyydit leirille ja takaisin sovitaan omien ryhmänjohtajien kanssa. Huolehdithan,
että lapsellesi löytyy kyyditykset. Perjantaina seuraava ruoka on iltapala, joten kannattaa syödä kotona hyvin.
Makuupussilla ja hyvällä makuualustalla kannattaa varautua, sillä sänkyjä ei riitä välttämättä jokaiselle.
Varautukaa myös ottamaan mukaan pulkka, sukset, sauvat ja monot, jos kelit sallivat niin niille tulee käyttöä.
Ilmoitamme 22.1. otetaanko ne mukaan. Muista myös nimetä kaikki tavarasi ennen leiriä. Pulkat ja sukset
saadaan pakattua tarvittaessa johtajien kyyteihin.
Mukaan Päiväuni-leirille pääset ilmoittautumalla tästä linkistä:
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=32406 viimeistään 17.1.2020 mennessä. Osallistuminen
maksaa 20€. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista korotettuun hintaan 25 € 19.1. asti. Ilmoittautuminen on
sitova ja viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perutut osallistumiset laskutamme. Tapahtumalasku lähtee
pari päivää ilmoittautumisen päättymisen jälkeen sähköpostilla huoltajalle Kuksassa olevaan osoitteeseen.
Seuratkaa myös roskapostikansiota, ettei lasku jää huomaamatta. Jos joudumme muistuttamaan maksusta,
veloitamme 5 € muistutusmaksun.
Otathan heti yhteyttä leirinjohtajaan tai ryhmänjohtajaan, jos tulee kysyttävää.
Leirinjohtaja:
Ilona Pankko
045 1359850
ilona.pankko@gmail.com
Ajo-ohje Aitolahden vanhaan pappilaan:
Aja Jyväskyläntietä/ Reitti 9/E63 suuntaan Jyväskylä/ Orivesi. Poistu liittymästä suuntaan Aitolahti. Käänny
rampin jälkeen oikealle Aitolahdentie/ Reitti 338. Aja Aitolahdentietä/Kaitavedentietä 3 km ja käänny
vasemmalle Aitoniementielle. Aja 4,1 km ja käänny vasemmalle Kiikkisensalmentielle. 550 metrin jälkeen
käänny oikealle, ja 100 metrin jälkeen vasemmalle pysyäksesi Kiikkisensalmentiellä. Aitolahden vanha
pappila on oikealla ENNEN Pättiniemeä.

Varustelista ->

Mukaan Päiväunille tarvitset:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

makuupussi ja –alusta
tyyny ja unilelu (jos haluat)
partiohuivi kaulassa
yöpuku
fleece/villapaita
alusvaatteita
vaihtovaatteita ja lämmintä vaatetta (erityisen lämpimiä ovat villa ja fleece)
vaihtosukkia ja lapasia (useammat!)
villasukat x2
sisätossut
säänmukainen ulkovaatetus
pipo, puffi, kaulahuivi
istuinalusta
Ruokailuvälineet KANGASKASSISSA (= 2 syvää muovilautasta, muovimuki, lusikka, haarukka, veitsi
ja astiapyyhe)
henkilökohtaiset hygieniavälineet (harja, hammasharja ja -tahna, yms.)
pienet ensiapuvälineet (laastaria, sidettä ja päänsärkylääkettä…)
omat lääkkeet ja ohjeet johtajille
tasku- tai otsalamppu ja varapatterit
puukko
kompassi jos omistat
muistiinpanovälineet
pulkka (ilmoitamme 22.1. otetaanko mukaan)
sukset, monot ja sauvat (ilmoitamme 22.1. otetaanko mukaan)
herkkuja ja omia eväitä kohtuudella (jos haluat)
halutessasi kirja aamulukemiseksi, jos heräät ennen muita
paljon hyvää leirimieltä!

Jos kotiväki avustaa pakkaamisessa, pakatkaa siten, että myös leiriläinen tietää mitä on mukana ja missä.
Nimikoikaa KAIKKI lapsen mukaan lähtevät tavarat. Näin löytötavarat löytävät helpommin takaisin
omistajalleen.
Leirille ei kannata ottaa elektroniikkaa mukaan sillä leiriolosuhteissa puhelimet ja muut laitteet hajoavat
herkästi, eikä partiovakuutus korvaa niitä. Leiriläisten latausmahdollisuudet laitteille ovat myöskin hyvin
rajalliset. Leirillä johtajat ovat tavoitettavissa puhelimitse vuorokauden ympäri ja heidän kauttaan leiriläiset
saavat myös tarvittaessa yhteyden kotiväkeen.

