
 

Mukaan Tammerofest-leirille pääset ilmoittautumalla tästä linkistä: 
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=29622
meron tilille FI98 5731 5140 0133 05 (viestiksi 

Kyyditysten sopiminen hoituu ryhmän
Huolehdithan, että lapsellesi löytyy kyy
18.00 ja sudenpennuilla lauantaina klo 9.00. P

Otathan heti yhteyttä leirinjohtajaan tai ryhmänjohtajaan, jos tulee kysyttävää.

Ajo-ohje 

Tampereen suunnasta: Aja moottoritietä Helsingin suuntaan. Nouse Valkeakoski
(Ideapark) ylös Valkeakosken suuntaan. Aja tätä Helsingintietä n. kilometri ja käänny liikenneympyrästä 
toisesta liittymästä Savontielle (kyltti Savo). Savontietä ajetaan n. 3,5 kilometriä, kunnes tulee Pajaniemi
kyltti tien oikeassa reunassa. 

Leirinjohtaja: 

Ilona Pankko 

045 1359850 

ilona.pankko@gmail.com 

 

 

  

Tervetuloa Tammerofesteille 20.9.
Pajaniemeen viettämään Tammeron huikeita 
festareita! 
Festivaaleilla pääset kokemaan mitä huikei
mat juhlat partiomaiseen tapaan yhdessä pa
tioystävien kanssa! 

Sudenpentujen lähtö leirille on lauantaina klo
9 kololta kimppakyydein
yhden yön. Seikkailijoiden ja tarpojien l
on perjantaina kololta klo

Sudenpennut nukkuva
tarpojat nukkuvat teltassa. Kamii
mukaan käytössä, eli
makuupussein ja yövaattein. 
seikkailijat ja tarpojat saavat iltapalan, joten 
kotona kannattaa syödä 

leirille pääset ilmoittautumalla tästä linkistä: 
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=29622 sekä maksamalla osallistumismaksun 2
meron tilille FI98 5731 5140 0133 05 (viestiksi Tammerofest2019 ja osallistujan nimi) 

ryhmänjohtajien kanssa, he auttavat sopimaan kyyditykset leirille ja takaisin
ttä lapsellesi löytyy kyyti. Lähtö on kolon pihasta seikkailijoilla ja tarpojilla

sudenpennuilla lauantaina klo 9.00. Paluu Pajaniemestä starttaa kaikilla klo 

Otathan heti yhteyttä leirinjohtajaan tai ryhmänjohtajaan, jos tulee kysyttävää. 

Tampereen suunnasta: Aja moottoritietä Helsingin suuntaan. Nouse Valkeakoski
n suuntaan. Aja tätä Helsingintietä n. kilometri ja käänny liikenneympyrästä 

toisesta liittymästä Savontielle (kyltti Savo). Savontietä ajetaan n. 3,5 kilometriä, kunnes tulee Pajaniemi

Varustelista

Tammerofesteille 20.9.-22.9.2019 
Pajaniemeen viettämään Tammeron huikeita 

Festivaaleilla pääset kokemaan mitä huikeim-
mat juhlat partiomaiseen tapaan yhdessä par-

ähtö leirille on lauantaina klo 
kololta kimppakyydein, ja he yöpyvät leirillä 

Seikkailijoiden ja tarpojien lähtö 
on perjantaina kololta klo 18.00.  

Sudenpennut nukkuvat sisällä, seikkailijat ja 
nukkuvat teltassa. Kamiina on sään 

mukaan käytössä, eli varustaudu lämpimin 
makuupussein ja yövaattein. Perjantaina illalla 
seikkailijat ja tarpojat saavat iltapalan, joten 
kotona kannattaa syödä päivällinen. 

leirille pääset ilmoittautumalla tästä linkistä: 
sekä maksamalla osallistumismaksun 25€/hlö Tam-

ja osallistujan nimi) 13.9.2019 mennessä. 

auttavat sopimaan kyyditykset leirille ja takaisin. 
seikkailijoilla ja tarpojilla perjantaina klo 

 12.00 kimppakyydein. 

Tampereen suunnasta: Aja moottoritietä Helsingin suuntaan. Nouse Valkeakoski-Hakkari -rampista 
n suuntaan. Aja tätä Helsingintietä n. kilometri ja käänny liikenneympyrästä 

toisesta liittymästä Savontielle (kyltti Savo). Savontietä ajetaan n. 3,5 kilometriä, kunnes tulee Pajaniemi-

Varustelista 



Mukaan Tammerofesteilletarvitset: 

 makuupussi ja –alusta (talvimakuupussi erityisesti seikkailijoille ja tarpojille) 
 tyyny ja unilelu (jos haluat) 
 partiohuivi kaulassa 
 yöpuku (lämmin ja pitkät puntit sekä hihat, sillä yöllä saattaa olla kylmä, kerrasto + lämmin 
 fleece/villapaita hyvät ERITYISESTI seik+tarp.) 
 alusvaatteita 
 vaihtovaatteita ja lämmintä vaatetta (erityisen lämpimiä ovat villa ja fleece) 
 vaihtosukkia (useammat!) 
 villasukat x2 
 sisätossut 
 säänmukainen ulkovaatetus 
 säänmukaiset kengät kuten vaelluskengät 
 kumisaappaat 
 pipo, hanskat (useammat kunnon kintaat)  ja kaulahuivi 
 istuinalusta 
 Ruokailuvälineet KANGASKASSISSA (= 2 syvää muovilautasta, muovimuki, lusikka, haarukka, veitsi ja 

astiapyyhe) 
 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 
 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 omista-
jalleen. 

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. 

 


