
 

  



2 
 

2 Behind the scenes – leirin vastuuhenkiöt esittäytyvät 

5 Leiritoimisto 

   Muonitus 

   Leirikahvila 

6 Uinti, peseytyminen ja hygienia 

   Leirikylä 

   Leirilehti ja sosiaalinen media 

7 Ensiapu leirillä 

8 Leirin säännöt 

   Varustelista 

9 Aikataulut 

   Ohjelma 

10 Leirialue 

 

 

 

 

 

 

 

Jyri, Jyrtsä, Jyrskä, Nousiaisten Henrikin 

lippukunnasta. Olen vuosia ollut mukana 

toiminnassa, mutta nyt on astuttu astetta 

isompiin saappaisiin ja olen siis tämän huikean 

kesäleirin johtaja, eli Mr Director. Monet 

tuntevat/tietävät minut toiminnan ihmisenä, 

joka ei pelkää heittäytyä haasteeseen, olenhan 

Nousiaisten “viihdyttävin mies vm-2017”. 
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Olen Maria ja olen johtanut jo useita vuosia lippukuntaani 

Yläneen Korpijunkkareita. Monenmoista pestiä on mahtunut 

vuosien varrelle ja leirin puitteissa olen astunut 

ohjelmapäällikön luoviin saappaisiin. Minun saappaat on 

väriltään keltaiset. 

 

 

 

Olen Oliver, kavereiden kesken Vieteri. Lippukuntani 

on Vaakun Vartijat, jossa olen johtanut ryhmiä pian 

seitsemän vuotta, kaikennäköisten muiden pestien 

ohella. Kesäleirillä vastuullani on huoltoasiat eli voisi 

hyvinkin sanoa että olen leirin virallinen ihmemies 

MacGyver. Sveitsiläistä linkkuveistä en omista mutta 

repustani löytyy nippusiteitä ja jesaria senkin edestä. 

 

Olen Heli, Nousiaisten Henrikin lippukunnasta. Minä 

hoitelen leirin ruokapuolta. Nykyään piipahtelen 

partiojutuissa satunnaisesti, mutta todennäköisimmin juuri 

leireillä. Leirin aikana olen melko tiiviisti keittiössä. Hyvä 

ruoka, hyvä mieli! 
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Olen Sannamari ja tulen Mynämäen Maahisista jossa 

on tullut pyörittyä erilaisten pestien parissa jo 9 vuotta. 

Alueemme kesäleirillä löydät minut useimmiten 

leiritoimistolta sillä toimin toimistopäällikkönä eli Excel 

ja Kuksa taipuvat näpeissäni hyvin. 

 

 

 

Olen Elmiina ja lippukuntani on Mynämäen Maahiset. 

Leirillä tulet bongaamaan minut kamera kädessä jostain päin 

leirialuetta tai sitten leiritoimistosta naputtelemasta 

Facebookia, Instagramia tai seuraavaa leirilehteä. 

 

 

 

 

Olemme Helmi ja Elisabet (eli Ellu) myöskin 

Mynämäen Maahisista. Leirillä vastaamme 

erityisesti seikkailijoiden ja tarpojien leiriarjesta 

leirikylässä. Ovatko seuraavaan ohjelmaan 

tarvittavat tavarat hukassa tai iskikö koti-ikävä? 

Tule rohkeasti nykäisemään meitä hihasta, me 

autamme! 
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Leiritoimisto palvelee Leijankorven alueen kesäleirillä päivittäin kello 8-22:00 (tiistaina kello 10-22 ja lauantaina kello 

8-15) päärakennuksessa sekä puhelimitse ja sähköpostitse. Kiireellisissä asioissa voit olla yhteydessä myös muina 

kellonaikoina. Leiritoimisto huolehtii mm. leiriläisten ilmoittautumisista ja löytötavaroista. 

Mikäli leiriläisellä tulee tarvetta poistua tai saapua leirille poikkeukselliseen aikaan tulee siitä ilmoittaa viipymättä 

leiritoimistolle. Voit myös ilmoittaa leiritoimistoon muista tärkeistä leiriläisen asioista, joita meidän aikuisten tulisi 

huomioida. Kuksaan merkityt huomiot allergioista, erityisruokavalioista ja sairauksista on automaattisesti huomioitu. 

Mikäli leirillä tulee tarvetta olla yhteydessä huoltajiin, käytämme Kuksassa olevia yhteystietoja. Varmistathan että 

Kuksassa on ajantasainen tieto yhteystiedoista, erityisesti puhelinnumerostasi. Mikäli huoltaja on huonosti 

tavoitettavissa leiriläisen leirinajan esimerkiksi ulkomaanmatkan tai työn vuoksi, ilmoitathan leiritoimistolle 

korvaavan henkilön yhteystiedot! 

Löytötavaroita säilytetään leirin ajan leiritoimistolla, josta niitä saa tuntomerkkejä vastaan. Parhaiten löytötavarat 

löytävät omistajansa, kun merkitset ne selvästi omalla nimelläsi. Leirin jälkeen tavaroita säilytetään Mynämäen 

Maahisten (Keskuskatu 17, Mynämäki) kololla elokuun loppuun asti, jonka jälkeen tavarat löytävät uuden omistajan. 

Toimistopäällikkö 

Sannamari Mäkelä 

0505177855 (puhelu, tekstiviesti, whatsapp) 

sannamari.partio@gmail.com (ei kiireelliset asiat) 

 

 

Leirillä syödään aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala. Ruokailu tapahtuu omilla 

ruokailuvälineillä, jotka myös tiskataan itse. Astiat kannattaa pakata kangaspussiin 

jotta ne on helposti liikuteltavissa. (jos haluat ota astiapyyhe mukaan 

ruokailuvälinepussiin) Muistathan nimikoida kaiken erikseen vedenpitävällä 

systeemillä, jotta saat vietyä myös kaikki omasi takaisin kotiin. Ruokaan liittyvissä 

kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Heli Lehto, puh. 0449885483. 

 

 

Leirillä on oma leirikahvila, josta jokainen voi ostaa pieniä herkkuja leiripäivien iloksi. 

Varaa mukaasi käteistä leirikahvilan ostoksia varten! Tarjolla on pieni määrä juomia, 

suolaisia ja makeita leivonnaisia sekä pieniä sipsi- ja karkkipusseja. Vaeltajille ja aikuisille 

kahvia ja teetä omaan mukiin ilmaiseksi! Leirikahvilan emäntänä toimii Pia Maahisista. 
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Leirillä on päivittäin mahdollisuus käydä uimassa, peseytymässä ja saunassa. Muutoin 

henkilökohtaisesta hygieniasta pidetään huolta leiriolosuhteissa. Sisätiloja ei ole 

käytettävissä, ellei sille ole erityistä tarvetta. Siksi onkin erityisen tärkeää että jokainen 

leiriläinen pesee kätensä säännöllisesti, sekä ennen ruokailuja ja vessassa käymisen 

jälkeen, sekä pitää muutenkin huolta siisteydestä. Mahdollisuus uintiin on päivittäin, 

mutta uimaan saa mennä ainoastaan johtajien luvalla ja valvonnassa. 

 

 

Leirillä majoitutaan yhteisessä leirikylässä. Lähtökohtaisesti leirillä majoitutaan erilaisissa teltoissa, mutta 

halutessaan voi nukkua omassa riippumatossa. Kuitenkin jokaiselle leiriläiselle varataan oma telttapaikka. Me 

“kylätyypit” Helmi ja Elisabet Mynämäen Maahisista huolehdimme seikkailijoiden ja tarpojien leiriarjen 

sujuvuudesta. Autamme myös majoitukseen liittyvissä kysymyksissä ja muissa mieltä askarruttavissa asioissa. 

Tavataan leirillä! 

 

 

 

Leirillä ilmestyy leirilehti, josta leiriläiset voivat lukea mm. sääennusteet, gallupit ja 

ehkäpä myös leirin parhaat juorut ;) Leirillä lehti toimitetaan päivittäin  

ilmoitustauluille ja kahvilaan. Leiriläisten kotiväki pääsee lukemaan lehden 

Mynämäen Maahisten nettisivuilta mynamaenmaahiset.fi. 

Kotiväki pääsee seuraamaan leirin kuulumisia tietysti myös kunkin lippukunnan 

sosiaalisen median kanavissa! Viestintävastaava Elmiina postailee sinne 

leiritunnelmia minkä kerkeää. 
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Leirillä järjestetään ensiapu leirialueella. Leiriläinen voi kääntyä lähimmän aikuisen tai 

johtajan puoleen. Suurin osa tavallisista vaivoista pyritään hoitamaan leirillä ja 

hätätilanteen sattuessa soita suoraan hätäkeskukseen 112, esim. hukkuminen, eloton 

henkilö, kouristukset, runsaasti verta vuotavat monivammat. Muista ilmoittaa, että soitat 

Laitilasta Tulejärveltä Leijankorven alueen partioleiriltä. 

 

Ota leirille mukaan omat särky- ja kuumelääkkeet, joita olet aiemmin käyttänyt. Tavallisimpia särkylääkkeitä ovat 

ibuprofeeni (esim. Burana, Ibumax, Ibumetin) ja parasetamoli (esim. Pinex, Pamol-F, Panadol). Mikäli sinulle tulee 

allergiaoireita, ota mukaan myös antihistamiinia. Apteekista saatavat käsikauppavalmisteet ovat riittäviä, et tarvitse 

erikseen leirille reseptillä määrättyjä särkylääkkeitä. Pakkaa mukaan pieni laastari- ja rakkolaastaripaketti sekä omat 

hygieniatuotteet. Leirillä on muut ensiaputarvikkeet valmiina, kuten sidokset ja isommat haavanhoitovälineet. 

 

Ensiapupisteessä tehdään tarvittavat terveydentilan selvitykset ja hoidetaan pienet vaivat. Epidemiaepäilyissä 

mahdolliset potilaat hoidetaan ensiapupisteessä ja tarvittaessa altistuneet, mutta oireettomat leiriläiset voidaan 

eristää leirikylään. Eristys- ja muissa erikoistilanteissa leirin lääkäri tai leirin vastuuhenkilö antaa toimintaohjeet. 

Isommat sairauskohtaukset ja vammat, esimerkiksi nilkkamurtumat, ohjataan ensiavun kautta TYKS 

yhteispäivystyspisteisiin, klo 8-22 Uudenkaupungin yhteyspäivystykseen ja klo 22-08 Turun yhteispäivystykseen. 

 

Leirillä voidaan hoitaa pieniä vaivoja turvallisesti. Tavalliset leirillä sattuvat vaivat, kuten rakot, pienet flunssat, 

päänsäryt, pintanaarmut, lievät hyönteisen pistot, kuukautisvaivat, nivelten nyrjähdykset ja lievät lämpöuupumiset, 

hoituvat suoraan leirillä. Nämä vaivat hoidetaan leiriläisen henkilökohtaisen tai leirin ensiapupakkauksen tarvikkeilla. 

Mikäli leiriläisellä on pitkäaikaissairauksia, ensiavun terveydenhuollon ammattilaiset ovat etukäteen kartoittaneet 

riskit terveystietolomakkeiden pohjalta ja valmistautuneet hoitamaan sairauksien pahenemisia. Mikäli leiriläisellä on 

vakavia pitkäaikaissairauksia, leirin lääkäri on ennen leiriä yhteydessä perheeseen. Voit olla myös yhteydessä 

ensiapuun liittyvissä asioissa leirin lääkäriin. 

 

Mikäli leiriläisen henkilökohtaiset lääkkeet vaativat säilytyksen poikkeavissa olosuhteissa, esimerkiksi 

jääkaappilämpötilan, lääkkeiden säilytys järjestetään ensiavussa. Henkilökohtaisten lääkkeiden säilytys sovitaan 

etukäteen ensiavusta vastaavan lääkärin kanssa. Muutoin tavalliset lääkkeet voidaan turvallisesti säilyttää 

leiriolosuhteissa. Mikäli sinulla on kysyttävää lääkkeiden säilytyksessä, ota yhteyttä leirin lääkäriin. 

 

Jokaisen leiriläisen on muistettava hyvä käsihygienia ja muu hygienia varsinkin wc-reissujen jälkeen. Kaikilla johtajilla 

on tässä asiassa erittäin suuri vastuu ja velvollisuus muistuttaa leiriläisiä hygienian tärkeydestä. Kaikissa itseään 

askarruttavissa tilanteissa, ole suoraan yhteydessä ensiapuun. Hoidamme ja selvitämme mieluummin etukäteen kuin 

jälkiviisaina. 

Maria Alanne (maria.alanne@gmail.com, 0407042598) 
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→ Muista hygienia, kädet pestään AINA vessareissun jälkeen ja AINA ennen ruokailua 

→ Ole ajoissa valmiina siirtymään esim. ruokailuun, ohjelmaan tai uimaan/saunaan 

→ Älä roskaa, roskat lajitellaan leirillä (muovi, polttokelpoinen, metalli, lasi, palautuspullot ja -tölkit)! Roskiksia 

löytyy leirialueelta riittävästi. 

→ Tulenteko ehdottomasti kielletty, pois lukien, jos ohjelmassa sitä vaaditaan, tai pestisi niin vaatii 

→ Pysy leirialueella ja aina kuuloetäisyydellä 

→ Uiminen leirillä tapahtuu valvotusti 

→ Vältä turhaa vedenkäyttöä suihkussa, jotta kaikille riittää lämmintä vettä 

→ Hiljaisuus leirillä alkaa klo 22.30, anna muille unirauha, älä metelöi 

→ Muista juoda päivän aikana riittävästi vettä 

→ Älä kiusaa toisia 

→ Ole kohtelias muita kohtaan, malta mielesi jos joudut odottamaan ja ota muut huomioon 

→ Vahingon sattuessa ole yhteydessä kehen tahansa johtajaan välittömästi. Leirillä on EA-vastaava. 

NÄMÄ SÄÄNNÖT KUN MUISTAT, NIIN KAIKILLA ON LEIRILLÄ MUKAVAMPI OLLA! 

 

 

□ partiohuivi kaulaan 

□ partiopaita 

□ makuupussi ja –alusta 

□ yöpuku 

□ säänmukaiset ulkoiluvaatteet ja -kengät 

□ sadeasu, kumisaappaat 

□ vaihtovaatteet (myös sukat ja alusvaatteet) ja tarpeeksi lämmintä vaatetta (Suomen kesä on lyhyt ja 

vähäluminen) 

□ päähine (lippalakki, huivi tms.) 

□ ruokailuvälineet (syvä lautanen, muki, haarukka, veitsi, lusikka, astiapyyhe pakattuna 

kangaspussiin), vesipullo 

□ uima-asu, pyyhe, peseytymisvälineet 

□ hygieniatarvikkeet (hammasharja ja -tahna, lääkkeet ohjeineen jne.) 

□ aurinkovoide, aurinkolasit 

□ hyttysmyrkky 

□ taskulamppu tai otsalamppu (varaparistot) 

□ istuinalusta 

□ puukko 

□ t-paita (mieluiten valkoinen/vaalea, ilman painatuksia. tarvitaan ohjelmassa) 

□ hieman taskurahaa (leirillä on leirikahvila) 

□ jotain muuta mitä ajattelet leirillä tarvitsevasi 

 Jätäthän kännykän kotiin, partiovakuutus ei korvaa mahdollisia rikkoutuneita laitteita! Kotiväki ja 

leiriläinen tavoittavat toisensa tarpeen vaatiessa leiritoimiston kautta. 
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Leirille saavutaan tiistaina 25.6. klo 10.00. Lähtö kotiin on lauantaina 29.6. klo 14.00. 

Tarkemman aikataulun saat leirille saapuessasi. Leirin yhteiskuljetuksista lähetetään 

erillinen info. 

  

 

Rantaelämä ja hengenpelastus tulevat tutuiksi eikä kukaan selviä kuivin nahoin. Pääset myös piipahtamaan Cast 

Away – Tuuliajolla -elokuvan kuvauksissa! 

 

Huhuileeko Niittykirvinen ja sirkuttaako Kurki? Minkä värinen kukka on Mesiangervo ja voiko sitä syödä? Näihin ja 

moneen muuhun kysymykseen saat vastauksen avaran luonnon heinikkoisella savannilla. 

 

Yhteistyössä on voimaa kun hierotaan aivonystyröitä erilaisten pulmien edessä. Ketkä selviytyvät päivälliselle? 

 

Ohjelmassa pääset mm. piilottamaan asioita ja löytämään niitä karttaa ja kompassia käyttäen.  

 

Luisevaa menoa kädentaitojen parissa. 

 

Tuunataan Markun lailla vanhasta uutta.  

 

P.S. Big Brotherin päiväkirjahuoneessa pääset kertomaan mitä kaikkea leirillä oikeasti tapahtuukaan kulissien 

takana… 
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Leirialue sijaitsee Laitilassa Vähä-Tulenjärven rannalla. 

 

 


