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Oletko kuullut, että metsä on täynnä kaikenlaista väkeä? Siellä asuu tonttuja, 
keijuja, maahisia, peikkoja ja haltijoita sekä tietenkin itse metsän valtias Tapio. Tai 
niin ainakin olen kuullut…  
 

TULUS XI 
Tapion valtakunta 

 
 

Nakkilan Partiolaisten 40-vuotisjuhlavuoden kesäleiri  
15.-18.6.2017 Ali-Ketolan tilalla Kokemäellä 

 
 
Olet ilmoittautunut leirille - tervetuloa mukaan! Tästä leirikirjeestä löydät 
varustelistan ja muuta tietoa leiristä. 
 
Saapuminen 
Leirille tullaan omilla kyydeillä eli kokoontuminen on leiripaikalla (Ali-Ketolan tila, 
Ketolantie 176, Kokemäki). 
 
Seikkailijat, tarpojat:  torstai 15.6.2017 klo 10.00 
Sudenpennut:  perjantai 16.6.2017 klo 10.00  
 
Kotiin 
Leiriltä poistutaan omilla kyydeillä eli jokaisella pitää olla oma kyyti Kokemäeltä kotiin. 
Leiri päättyy sunnuntaina 18.6.2017 klo 15.00. Leiriltä ei saa poistua ilman lupaa 
myöskään vierailuajan aikana. 
 
Päätöspäivänä leirillä on vierailuaika klo 13.00-15.00, jolloin leiriläisten läheiset ovat 
tervetulleita tutustumaan leirielämään.  
 
Leirimaksu 
Leirimaksu tulee maksaa lippukunnan tilille ennen leiriä: FI10 5285 0820 0442 58. 
Maksun viestiksi Tulus, leiriläisen nimi. Leirin hinta (sis. leiripaidan): koko leiri 
(seikkailijat ja sitä vanhemmat) 45€, Sudenpennut 35€. 
 
Majoittuminen ja leirielämä 
Leirillä majoitutaan lippukunnan yhteisissä teltoissa. Leiriohjelma ja ruokailut ovat 
pääasiassa ulkona. Leirillä on ulkovessat (bajamaja).  
 
Leirillä on ruokaa tarjolla 5 kertaa päivässä. Halutessa voi kuitenkin ottaa maltillisesti 
omia eväitä mukaan. Ei kuitenkaan limsaa tai muuta juotavaa! Leirillä ei tarvita rahaa, ei 
kioskia tms. 
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Varusteet 
- partiohuivi 
- makuupussi 
- makuualusta 
- lämmin yöasu 
- istuinalusta 
- ruokailuvälineet pakattuna 

kangaspussiin (muovinen syvä 
lautanen ja muki, haarukka, veitsi, 
lusikka) ja astiapyyhe 

- säänmukaiset ulkoiluvaatteet 
- paitoja 
- housuja 
- alushousuja 
- sukkia 
- lippis tai muu hattu 
- villasukat, pipo, hanskat 
- sadetakki, sadehousut 
- saappaat 
- lenkkarit tai muut hyvät jalkineet 

- uima-asu 
- pyyhe 
- henkilökohtaiset lääkkeet 
- hammasharja ja -tahna 
- saippua 
- nenäliinoja 
- huulirasva 
- puukko 
- sakset 
- vasara 
- taskulamppu 
- päiväreppu 
- muovinen juomapullo 
- keiju/maahinen/peikko/haltija-

aiheinen asu/asuste iltaohjelmaan 
- pelastusliivit (jos on) 
- eväitä (jos haluaa) 
 
 

 
 
NIMIKOI KAIKKI VARUSTEET! Tavarat tulee pakata yhteen kassiin/rinkkaan. Omia 
tavaroita tulee kantaa leirillä pieni matka. 
 
Tärkeää on, että leiriläinen pakkaa itse tai osallistuu pakkaamiseen, jotta tavarat 
löytyvät leirillä kassista ja jokainen tietää, mitä itsellä on mukana!  
 
 
Kännykkä 
Kännykän saa ottaa leirille mukaan, mutta sen käyttö ohjelmien aikana on kielletty. 
Leirillä ei ole kännykän latausmahdollisuutta. 
 
Valokuvaus 
Leirillä otetaan valokuvia ja niitä voidaan käyttää erilaisissa partiomedioissa. 
 
Lisätietoja 
Leirinjohtaja Anri Södergård, puh. 046 958 2879, anrister@gmail.com 
 
 
 
 

Sä tunnetko sen, katseen metsän väen? 
Se meitä ain´ seurailee. 
Kuka nauramaan saa? 
Kuka muistamaan saa 

metsän valtiasta niin mahtavaa? 
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