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3. Leirikirje 

Kampela ’15  
Sudenpentujen ja seikkailijoiden kesäleiri 
Klapaset ry 

 

Tervehdys leirille ilmoittautunut! 
Klapasten kesäleiri Kampela ’15 lähestyy kovaa vauhtia, eikä enää tarvitse pitkää odotella…  

Leirin alkaminen 
Leirille lähdetään bussikuljetuksella torstaina 6.8. klo 9.00 Klaukkalan kirkolta. Kirkolle 

kannattaa tulla hyvissä ajoin (klo 8.30) niin ehdimme pakkaamaan kaiken bussiin.  

Leirin päättyminen 
Leiri päättyy sunnuntaina 9.8. Lähdemme leiriltä bussilla klo 12.00 ja saavumme 

Klaukkalan kirkon pihaan noin kello 13.30. Tällöin toivoimme saavamme vielä auttavia 

käsiä lippukunnan tavaroiden purkamisessa, joten varatkaa hieman aikaa haun yhteyteen! 

Leirin lyhyestä kestosta johtuen emme järjestä erillistä vierailupäivää, mutta vanhemmat 

ovat tervetulleita auttamaan leirin järjestämisessä. Ota vain yhteyttä leirinjohtajaan, jollet 

ole vielä ottanut, mutta olisit kiinnostunut leirille osallistumisesta! Oletamme leirille 

osallistuvien vanhempien tulevan omilla kyydeillään, sillä bussikuljetus tulee olemaan aika 

täynnä. 

Leirilehti Katiska 
Leirillä julkaistaan päivittäin leirilehti Katiska, joka nappaa päivittäiset makoisat leirin 

tapahtumat julkisuuteen! Lehti julkaistaan päivittäin myös Klapasten sivujen kautta, jotta 

kotiväki voi seurata leirin tapahtumia. 

Kaikissa kysymyksissä ennen leiriä ja sen aikana voit ottaa yhteyttä leirinjohtajaan: 

puh. 050 362 62 93 

sami.vakkuri@klapaset.fi  

 

 

 

 

 

Huomioi varustelista toisella sivulla!  
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Varustelista: 

□ Partiohuivi (kaulassa) 

□ Rinkka 

□ Makuupussi ja -alusta 

□ Istuinalusta 

□ Ruokailuvälineet kangaspussissa (haarukka, lusikka, veitsi, syvä lautanen, muki, 
kuivauspyyhe) 

□ Vaelluskengät, lenkkarit tai saappaat, joilla hyvä liikkua maastossa 

□ Kevyet kengät, joilla mukava viettää aikaa leirialueella 

□ Uimavarusteet (uima-asu ja pyyhe)  

□ Sadevarusteet ja rinkan sadesuoja/muovisäkki 

□ Vaihtovaatteita + lämmin vaatekerta 

□ Päähine (auringon suojaksi) 

□ Yöpuku, unilelu 

□ Päiväreppu 

□ Puukko (teroitettu, kunnollisessa suojuksessa, ei linkkuveitsi) 

□ Tasku- tai otsalamppu (+varaparistot) 

□ Trangia (jos omistat) 

□ Kompassi (jos omistat) 

□ Karttalaukku tai muovitasku 

□ Tulitikut (vesitiiviisti pakattuna) 

□ Muistiinpanovälineet 

□ Juomapullo (vähintään 0,5l) 

□ Henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet ja lääkkeet (esim. hammasharja + tahna) 

□ Biohajoavat shampoo ja saippua (löytyy tavallisesta kaupasta muutamalla eurolla) 

□ Aurinkorasva 

□ Omaa naposteltavaa (ruokailu järjestetään leirin puolesta) 

□ Yksivärinen t-paita leiripaidan tekoa varten (esim. valkoinen) 

□ Iso muovipussi (tyhjä) 

□ 2 ompeluneulaa, 10 hakaneulaa, rulla ompelulankaa, sormustin (esim. kestävään 
pakastusrasiaan pakattuna) 


