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ollaan koottu tähän pumaskaan kaikki mitä tiedetään.  

Tai halutaan kertoa, jokaisella itseään kunnioittavalla leirillä pitää olla myös vähän salaisuuksia. Tietoa tippuu koko ajan lisää kun 
lähennytään leiriä ja tämä paketti on ensisijaisesti teille lippukuntien johtajille! Leiriläisten kirjeet tulevat perästä toukokuun aikana. 
Muistathan sinäkin, että Suurmänkiötä tehdään samalla otteella kuin vähän isompaa lippukuntaleiriä - kyllä ne asiat hoituu kun tehään 
yhdessä kaikkien leirille saapuvien 365 metsänkävijän kanssa turhia kiristelemättä!  

saapuminen & poistuminen leiriltä  

Leirille saavutaan 26.6 kello 10-12 välisenä aikana, lippukuntien ei tarvitse ilmoittaa tarkkaa laskeutumisaikaansa, mutta mikäli 
saavutte suunnitellusti edellä mainitun aikaikkunan ulkopuolella olettehan yhteydessä leirinjohtajaan Anttiin. Suosittehan 
yhteiskuljetuksia, sillä parkkipaikkoja henkilöautoille on varsin rajoitetusti.  

Mikäli kuitenkin saavutte omalla autolla, on teitä leirin turva vastassa ja opastamassa parkkiin (tai sitten paikalla on vähintäänkin 
opasteet).  Parkkipaikat saattavat olla kohtalaisenkin kävelymatkan päässä leirialueesta.  

Sudenpentuleiriajan leireilevät poistuvat leiriltä 29.6 kello 16 alkaen.  
Koko leirin leireilevät lähtevät kotimatkalle 2.7 kello 13 alkaen.  

Vieraileminen leirillä 
Leirillä saa tulla vierailemaan päivänä minä hyvänsä maksutta. Vierailijan tulee kuitenkin varustautua omin eväin ja neuvoin.  

Tavaran tuominen ennen leirin alkua 
Siitä vaan, ollaan paikalla maanantaina 24.6 alkaen. Lippukunnan tavarat jätetään leirialueelle omalla vastuulla eikä mitään erityistä 
valvontaa ole. 



Leiriarki 

LEIRILIPPUKUNNAT

Lippukunnat ovat pääsääntöisesti omissa leirilippukunnissaan. Muutama pienempi mänkijälippukunta on yhdistetty ennalta esitettyjen 
toiveiden mukaisesti. Mikäli haluatte ehdottomasti yhdistyä toisen lippukunnan kanssa olettehan yhteydessä leirinjohtaja Anttiin!  

Leirilippukunnan arjen pyörittämisestä vastaa 1-3 johtajaa. Nimetty leirilippukunnanjohtaja on yhteyshenkilö leirin ja lippukunnan välillä ja 
osallistuu leirin aikana leirilippukunnanjohtajille suunnattuihin infohetkiin. Samojen johtajien ei tarvitse olla sidottuna leirilippukuntaan koko 
leiriä, vaan lippukunnat voivat itse sopia työnjaosta. Tällöin kaikki johtajat voivat halutessaan osallistua johonkin pestiin esim. osa-aikaisesti tai 
viettää vapaapäivää.  

Pesteihin tullaan rekrytoimaan tarpeen mukaan ilmoittautumisen yhteydessä kerättyjen tietojen perusteella. Leirillä tulee päivittäin 
”pikkupestejä” tarjolle ja niihin ilmoittaudutaan isolla ilmoitustaululla.  

LIIKKUMINEN LEIRIALUEELLA 

Vältä turhaa liikkumista hiljaisuuden aikana kello 23.00-07.00. Lippukuntien tulee valvoa hiljaisuuden toteutumista omassa lippukunnassaan.  

RAKENTELU

Jokainen leirilippukunta saa omaan rakenteluunsa leirin puolesta n. 150 metriä riukua. Muu rakentamiseen tarvittava materiaali on 
lippukunnan hankittava itse. Suosittelemme rakentamaan myös yhteisen katoksen, jätepisteen, ruokailuvälineiden säilytystelineen sekä portin. 
Varusteluettelon löydät tämä pumaskan lopusta. 

Jokaisessa leirilippukunnassa tulee olla ilmoitustaulu. Ilmoitustaulun toteutustapa on täysin vapaa, mutta sille tulisi mahtua muutama A4-
kokoinen paperi. Lippukuntien ilmoitustauluille ilmestynee päivittäin (tai tarpeen mukaan) tarpeellista tai vähemmän tarpeellista tietoa.  

Pienimuotoinen kaivaminen rakennelmia varten on sallittu, kunhan maaston palauttaa purun jälkeen vastaavaan kuntoon. Huomioittehan, että 
leirialue sijaitsee suojelualueella.  



MAJOITTUMINEN 

Mahdollisuuksien mukaan lippukuntien tulee 
suosia isoja majoitustelttoja ja välttää 
pikkukupoleita. Tilaongelma nimittäin saattaa 
tulla piankin vastaan mikäli kaikki nappaamme 
oman kupoliteltan matkaan! Niger-teltat sekä 
puolijoukkueet mukaan mikäli niitä löytyy! 

TELTTOJEN PYSTYTTÄMINEN 


Turvaväli telttaryppäiden ja isompien 
rakennelmien välillä tulee olla vähintään 4 
metriä. Teltan tulee olla vähintään 2 metrin 
etäisyydellä leirilippukunnan rajasta, jotta 
leirilippukuntien väliin muodostuu 4 metriä 
leveät palokujat. Telttanarut eivät saa ylettyä 
palokujille.  

Kaikissa lämmitettävissä teltoissa ja 
rakennelmissa tulee olla 4 metrin turvaväli 
kaikkiin muihin telttoihin ja rakennelmiin.  

PALOTURVALLISUUS

Avotulen tekeminen on ehdottomasti kiellettyä 
leirialueella. Tulenteko on sallittua ainoastaan 
silloin, kun metsäpalovaroitus ei ole voimassa ja 

silloinkin vain merkityillä tulentekopaikoilla. 
Leirilippukuntiin, joissa on jokin kaasutoiminen 
laite tms. tulee sijoittaa vähintään yksi 6 kg:n 
(vähintään 27A 144B-luokan) käsisammutin ja 
sammutuspeite (koko 120cmx180cm). Sammutin 
on oltava helposti saatavilla ja sijaintipaikka 
pääsääntöisesti kaasutoimisen laitteen 
läheisyydessä.  

Teltan kamiinaa saa polttaa, ellei 
metsäpalovaroitus ole voimassa. Kamiinaa on 
tulta pidettäessä valvottava koko ajan. Savupiippu 
on varustettava tiheällä kipinäverkolla. Kaikissa 
lämmitettävissä teltoissa ja rakennelmissa, 
kokoon katsomatta, on oltava 4 metrin turvaväli 
kaikkiin muihin telttoihin ja rakennelmiin sekä 
riittävä alkusammutusvälineistä (10 litran ämpäri 
täynnä vettä.  

ENSIAPU 

Mikäli itseä tai kaveri uhkaa hengenvaara, soita 
aina ensin 112. Suosittelemme käyttämään 
soittamiseen 112 Suomi-sovellusta.  

Leirin pieni ensiapupiste sijaitsee leiritoimistossa, 
parhaiten saat yhteyden vaeltelevaan ensiapuun 
puhelimitse.  

Jokaisen leiriläisen tulee huolehtia omista 
henkilökohtaisista lääkkeistään koko leirin ajan. 
Leiritoimistossa on pieni jääkaappi 
kylmäsäilytystä vaativille lääkkeille. Lääkkeet 
viedään jääkaappiin nimikoidussa pussissa 
johtajan kanssa.  

Pienet haavat ja vammat sekä infektiot ja koti-
ikävät hoidetaan leirilippukunnassa.Leirissä 
hoidettava haava tai vamma on sellainen, joka 
saadaan perusensiapukeinoin hoidettua eli 
puhdistettua ja sidottua. Ensiapuun yhteyden 
ottaminen on tarpeen, jos verenvuoto ei tyrehdy 
tai kipu ei helpota, raaja on virheasennossa tai 
jalalla ei voi lainkaan astua kipulääkittynäkään. 
Leirin ensiapuun saa aina ottaa yhteyttä jos omat 
taidot hoitoon eivät riitä.  

Infektioiden välttäminen on kaikkien etu. Hyvää 
käsihygeniaa on syytä noudattaa aina, kun siihen 
on mahdollisuus. Käsidesin käyttö on 
suositeltavaa aina vessassa käynnin jälkeen, 
ennen ruokailua ja iltapesujen yhteydessä. 
Mahdollisuuksien mukaan kädet on aina pestävä 
saippualla, pelkkä käsidesin käyttö ei riitä! 



PUNKKIPUHE

Punkit leirialueella ovat jo ennen leiriä aiheuttaneet 
huolta! Leirialue kuuluu ns. punkkien riskialueeseen. 
Turkulaiset toverimme ovat kuitenkin vuosia 
leireilleet kyseisillä tiluksilla ilman merkittävää 
punkkiongelmaa. Rokotteen ottaminen on 
vapaaehtoista, tärkeintä on suojautua vaatetuksella 
ja tehdä säännöllisiä punkkitarkastuksia 
lippukunnissa!  

Muutama sana kuitenkin rokottautumisesta 
Terveyden ja Hyvinvoinnin laitosta lainataksemme.  

TBE-rokotteesta käytetään usein nimitystä 
”punkkirokote”. On silti muistettava, että rokote ei 
suojaa punkeilta eikä estä punkkia tarttumasta ihoon. 
Punkkien levittämistä taudeista yleisin on borrelioosi, 

jota vastaan ei ole rokotetta.  

TBE-rokote antaa suojaa punkkien eli puutiaisten 
levittämää puutiaisaivotulehdusta vastaan. Suomessa 
taudin voi saada vain maantieteellisesti rajatuilla 

alueilla lumettomana aikana.  

Rokotetunkin kannattaa suojautua punkin puremilta. 
Rokotussarjaan kuuluu kolme rokokotusta. Toinen 
annos annetaan 1-3 kuukautta ensimmäisen jälkeen 

ja kolmas 5-12 kuukautta toisesta annoksesta. Jos 

suojaa tarvitaan nopeasti, voidaan toinen annos antaa 

jo kahden viikon kuluttua ensimmäisestä. 

RUOKAILUT

Lämpimät ruoat nautitaan pääsääntöisesti 
keskuskeittiöllä. Lippukuntien johtajat (tai vaeltajat/
samoajat) osallistuvat ruoan jakeluun leirillä 
julkaistavan ”kauhavuoro”-listan mukaisesti.  

Käsien pesu ja tiskaaminen tapahtuvat myös 
keskuskeittiöllä. Lippukuntien ei siis tarvitse varata 
ruoanlaittoon varusteita, mutta mikäli haluaa keitellä 
esim. kahvia omassa leirissä tulee siihen varata omat 
romppeet.  

VESSAT

Leirialueella on bajamajoja tarpeiden 
toimittamiseen.  

SUIHKUT, SAUNAT JA UIMINEN  

Sauna-, uima - ja pesuvuoroista ohjeistetaan erikseen 
leirillä. Pesuvesi tulee olemaan merivettä.  

KAHVILA 

Leirikahvila palvelee erikseen ilmoitettavana 
ajankohtana ja siellä on tarjolla pienimuotoista 
purtavaa ja juotavaa. Leirikahvila on ainoa paikka 
leirillä missä tarvitsee pikkurahaa.  

LEIRITOIMISTO

On auki joka päivä erikseen ilmoitettavina 
kellonaikoina. Leiritoimistolta saa apua ja neuvoa, 
lisäksi sinne voi toimittaa löytötavaroita. Ensiapupiste 
sijaitsee myös leiritoimistolla.  

PERUSPÄIVÄ SUURMÄNKIÖLLÄ

8.00 herätys
8.30-10 lipunnosto ja aamiainen porrastetusti 
9.30-12.30 ohjelmalaaksot auki
12-14.30 lounas porrastetusti ja vapaa-aikaa 
14.30-16.30 ohjelmalaaksot auki
16.30-18 päivällinen porrastetusti
18-20 iltaohjelma tai vapaa-aikaa
20-21 iltapala
21-22 iltasatutunti ja iltajuoksut
23-07 hiljaisuus



OHJELMA  

Saattajana toimii joku lippukunnan johtajista. Osassa ohjelmista leiriläiset 
toimivat vartioissa, joten huolehdittehan jaot ennen ohjelmaan saapumista. 
Joissakin ohjelmissa on erikseen ohjeistettu ohjelmaan saapuminen tai ohjelma-
alueella liikkuminen. Ohjelmat on porrastettu ja sen vuoksi leirilippukunnat 
jaetaan kahteen ohjelmaryhmään.  Aikataulutettujen ohjelmien 
lisäksi  on varattu reilusti vapaa-aikaa - lippukuntien kannattaa siis varautua 
tähän! Vapaa-ajalla voi tutustua alueeseen, heitellä leipiä rannassa, istuskella 
leirikahvilassa tai pelata Nintendoa ja ilmakiekkoa arcade-teltassa. Leiriläiset 
osallistuvat myös yön yli kestävälle vaellukselle, sudenpennut eivät tähän 
osallistu. Ohjelmarunkoon saattaa tulla vielä muutoksia! 

Kaikkiin ohjelmiin tarvitaan vähintään 
‣ pikkureppu 
‣ juomapullo 
‣ päähine 
‣ tukevat kengät (ei flip-flopit) ja säänmukainen varustus 

Osaan ohjelmista tarvitaan (per vartio) 
‣ kirves  
‣ saha 
‣ retkikeitin ja polttoaine, tulitikut 

Jokaisella ohjelmaan osallistuvalla vartiolla tai sen saattajalla tulee olla nämä 
tarvikkeet mukana yhteen laukkuun pakattuna 
‣ ensiside tai vastaava  
‣ laastaria 
‣ aurinkorasva, hyttysmyrkky 
‣ kello

Leirin yhteystiedot  

Hätänumero 112 
Soita yleiseen hätänumeroon 112 kaikissa jonkun henkeä tai turvallisuutta 
vakavasti vaarantavissa tilanteissa. Jos mahdollista, käytä soittamiseen 112 
Suomi-sovellusta.  

Kun soitat hätänumeroon 112 
‣ kerro, että soitat partioleiriltä 
‣ leirin osoite on Karhurannantie (Björnstrandsvägen), Kemiönsaari 
‣ kerro mitä on tapahtunut ja vastaa kysymyksiin 
‣ toimi annettujen ohjeiden mukaisesti  
‣ lopeta puhelu vasta kun saat luvan  

Jos soitat suoraan hätänumeroon, ilmoita tilanteesta myös leiriturvan 
päivystysnumeroon välittömästi hätäpuhelun soittamisen jälkeen. Näin turva osaa 
tarvittaessa opastaa avun paikalle.  

KÄYTTÖ PUHELINNUMERO

Leiriturva 044 313 20 89

Leirin ensiapu 0400 52 62 49

Leirinjohtaja 050 57 53 027



LIPPUKUNNAN VARUSTEET 

‣ teltat ja maakiilat 
‣ maavaatteet teltoille 
‣ tarvikkeet ainakin yhteen katokseen (leirilippukunnan yhteinen 

tila ja sateensuoja)  
‣ tulitikkuja 
‣ vaellusmajoitteet 1 / vartio (vaelluksella on puoli leiriä kerrallaan, 

joten lainaaminen naapurilta on mahdollista!) 
‣ retkikeittimet ja polttoainetta vaellukselle 1/vartio 

RAKENTELUUN 

‣ sisalia tai narua 
‣ saha 
‣ kirves 
‣ vasara 
‣ sorkkarauta 
‣ rautakanki 
‣ mitta 
‣ pora + terät 
‣ pistolapi 
‣ nuija/leka 
‣ muu leirilippukunnan porttiin tarvittava materiaali 
‣ nastoja ja muovitaskuja 

MUUTA TARPEELLISTA OMAN HARKINNAN MUKAAN 

‣ juomavesikanistereita 
‣ hanallinen vesikanisteri hampaiden pesuun leirilippukunnassa 

(useita) 
‣ sylkykuppi hampaiden pesuun (useita) 
‣ pesuvateja 
‣ jätesäkkejä 
‣ maitokärryt 
‣ lippukunnan kyltit ja liput 
‣ jauhesammutin 6 kg (oltava päiväystä jäljellä) tai vaahto-/

sankoruisku 6 L 
‣ sammutuspeite 120 cm x 180 cm 
‣ kuivatusteltta + kamiina (kamiinan hormissa oltava kipinäsuojus) 
‣ tuhkaämpäri ja lapio 
‣ nauloja ja ruuveja esim. leiriporttiin 
‣ kuormaliinoja 
‣ pöytätaso jalkoineen 
‣ ajanviettovälineitä (ulkopelit, lautapelit jne.) 



LIPPUKUNNAN ENSIAPULAUKUN 
SISÄLTÖ 

Listaa saa muokata omalle lippukunnalle sopivaksi. Tarvikkeiden määrässä 
kannattaa huomioida leirilippukunnan koko.  

SIDETARPEET  
‣ 2 metriä 8 cm leveää leikattavaa laastaria 
‣ 1 paketti valmiita laastaripaloja  
‣ 1 pullo puhdisainetta (esim. Septidin tai Asept) 
‣ 2 pakettia sideharsotaitoksia 5cmx5cm, haavojen puhdistamiseen  
‣ 5 rullaa joustavaa sideharsoa n. 8 cm leveää 
‣ 1 rulla kuitukangasteippiä 
‣ 2 kpl 6 cm leveää idealsidettä 
‣ 1 kpl kolmioliina 
‣ 1 rulla urheiluteippiä 
‣ 5 kpl valmiita haavasidoksia (esim. Mepore) 
‣ 1 paketti rakkolaastareita  

LÄÄKKEET 
‣ 20 kpl parasetamolia (esim. Panadol, Para-Tabs jne.) 500 mg  
‣ 20 kpl ibuprofeenia (esim. Burana, Ibuxin jne.) 400 mg  
‣ 1 pieni pakkaus kipugeeliä (esim. Voltaren emulgel) 
‣ 1 paketti kurkkukipulääkettä (esim. Bafucin)  
‣ 1 paketti antihistamiinia (esim. Heinix)  
‣ 1 kpl kyypakkaus tai vastaava  
‣ 1 tuubi kortisonivoidetta (esim. Hydrocortison 1%) 

MUUT TARVIKKEET  
‣ muutama neula  
‣ pinsetit 
‣ punkkipihdit tai punkkilasso 
‣ terävät sakset 
‣ vanupuikkoja 
‣ 2 kappaletta kertakäyttöisiä kylmäpakkauksia 
‣ 1 paketti terveyssiteitä 
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