Muhoksen Metsänkävijöiden 2021 perinneleiri,
leirikirje 2
(Vanhemmat seikkailijat)
Muhoksen Metsänkävijät täyttää tänä vuonna 70 vuotta, minkä johdosta kesäleiri
pidetään perinneleirinä eli leiri sijoittuu teemaltaan vuoteen 1951. Perinteinen
on myös leiripaikka (Kopsan saari + Koortila), Kopsassa on pidetty useampia
kesäleirejä lippukunnan alkuvuosina. Leirin nimi ”Ko-Me partioleiri” tulee
Muhoksen Metsänkävijöiden ensimmäisestä leiristä vuodelta 5-13.8.1951.
Aikataulu
 Aloitus: Tiistai 20.7. kello 9.00, Koortila
 Paluu: Perjantai 23.7. kello 15.00, Koortila
Leiripaikka
Leiri sijaitsee Kopsan saaressa Koortilasta 700 m. Ouluun päin. Huoltopisteenä
toimii Koortila. Siirtyminen Koortilasta Kopsaan tapahtuu moottoriveneellä tai
melokeilla (kanootti/kajakki) riippuen säästä.
Varusteet
Varusteisiin on hyvä kirjoittaa oma nimi tai nimikirjaimet. Varustelista on
seuraavalla sivulla.
Kännykät
Leiri sijoittuu vuoteen 1951, jolloin kännyköitä ei oltu vielä keksitty eli
kännykät, tabletit ja vastaavat jäävät kotiin. Kiireellisissä tapauksissa
leiriläisen saa kiinni johtajien välityksellä (040 5012 986).
Ruoka
Leirillä ruoka valmistetaan pääosin leiriläisten toimesta, ruokalista pohjautuu
1950 luvun leirien ruokalistoihin.
Kanttiini
Leirillä toimii kanttiini, jota varten voi ottaa rahaa max 20 euroa.
Yöpyminen
Leirillä yövytään lippukunnan teltoissa. Leirillä on yöaikaan yövartijat.
Leirimaksu
Leirimaksu maksetaan lippukunnan tilille: Muhoksen Metsänkävijät, FI64 5274 0020
0428 24. Viestiksi Kesäleiri 2021 / leiriläisen nimi. Leirimaksun suuruus on 30
euroa.
Lääkkeet / terveystiedot
Mikäli partiolaisella lääkkeisiin liittyviä ohjeistuksia, joita ei ole ilmoitettu
vielä ilmoittautumisen yhteydessä, niin toimittakaa niistä tieto
timo.julkunen@outlook.com tai soittakaa 040 5012 986 / Timo.

Varustelista (Vanhemmat seikkailijat)



Pieni kassi
Iso kassi / rinkka, kantomatkat ovat lyhyitä.

Varusteissa suositellaan huomioimaan mahdollisuuksien mukaan leirin ajankohta
1951
 Makuupussi tai huopa
 Makuualusta (1951 käytettiin huopaa ja hieman sen jälkeen ohutta
makuualustaa)
 Istuinalusta
 Partiohuivi, partiopaita
 Päähine
 Vaihtovaatteet, vaihtoalusvaatteita, -sukkia koko leirille, leirillä ei
pyykinpesua. 1950 luvulla asuna oli tyypillisesti pitkät sortsit ja pitkät
polvisukat.
 Ulkoiluasu, myös lämpimiä vaatteita (=Suomen suvi...)
 Sadeasu, sateenvarjo
 Hyttyskarkote
 Rantasandaalit (ei pakolliset)
 Kumisaappaat
 Lenkkarit
 Ruokailuvälineet (muki, lautanen, lusikka, haarukka, veitsi ja astiapyyhe)
kangaspussiin pakattuna, 1950 luvulla lautaset/mukit olivat emalia ja
ruokailuvälineet terästä.
 Juomapullo
 Omat hygieniatarvikkeet, hammasharja ja -tahna, saippua, shampoo,
biohajoavia
 Henkilökohtaiset lääkkeet
 Aurinkovoide
 Iso pyyhe
 Uikkarit
 Puukko, tulitikut, laastaria/EA välineet
 Muistiinpanovälineet
 Lukemista, pelejä, sotien jälkeen 1951 pelikortit oli kielletty
partioleireillä
 Taskulamppu
 (Rannekello)
 Pelastusliivit (ei pakollinen, huom. nimikirjaimet. Leirille on varattu
ylimääräisiä pelastusliivejä lainattavaksi, mistä syystä ei tarvitse
hankkia, jollei ole kotona jo valmiiksi)

