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TERVETULOA LEIRILLE!

Suurmänkiölle lähdetään ihan kohta! 
Omasta lippukunnastasi saat tiedon 

kuljetuksista ja niihin liittyvistä 
aikatauluista. 

MIKÄ SUURMÄNKIÖ?

Suurmänkiö on Suomen Metsänkävijöiden 100-
vuotisjuhlaleiri. Leirille osallistuu n. 360 mänkijää 12 

metsänkävijälippukunnasta. Leirialue Karhuranta 
sijaitsee Kemiönsaaren Sandön merimaisemissa.

MITKÄ METSÄNKÄVIJÄT?

Suomessa toimii 23 Metsänkävijä-
lippukuntaa. Näitä lippukuntia 

yhdistävät historia, toiminta, tavat ja 
tunnukset. 
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LEIRIARKI  

Leirillä asutaan ns. leirilippukunnissa. Leirilippukunta on leirin aikana 
toimiva koti, joka koostuu yhdestä tai useammasta partiolippukunnasta. Ei-
vielä-partiolaiset majoittautuvat pääsääntöisesti oman paikkakuntansa 
muiden osallistujien kanssa.  

Leiriarki koostuu ohjelmista, vapaa-ajasta, ruokailuista ja yhteisistä 
tekemisistä.  

RUOKAILUT 

Leirillä ruokaillaan neljä kertaa päivässä. Kaikki ateriat nautitaan 
pääsääntöisesti leirin keskuskeittiöllä. Ilmoitetut erityisruokavaliot on otettu 
huomioon, muistathan pyytää itsellesi sopivaa ruokaa keittiöltä!  

Omat astiat tiskataan aina ruokailun jälkeen tiskaukseen osoitetulla 
paikalla.   

LEIRIKAHVILA  

Leirikahvilasta saa pienimuotoista purtavaa ja juotavaa. Kahvilaa varten voi 
halutessaan varata pikkurahaa, isoja summia et tule tarvitsemaan!  

HYGENIA JA WC:T 

Leirillä on tärkeää huolehtia huolellisesta käsien pesusta. Kädet tulee pestä 
aina WC-käynnin jälkeen, ennen ruokailua ja säännöllisesti päivän mittaan. 
Pelkkä käsidesin käyttö ei riitä. Muistathan pestä juomapullosi kerran 
päivässä.  

Leirialueella on bajamajoja tarpeiden toimittamista varten.   

UIMINEN JA PESEYTYMINEN  

Leirillä uiminen tapahtuu oman leirilippukunnan kanssa 
ilmoitettuina uima-aikoina. Leirilippukunnan johtajat ovat 
vastuussa uimareista, kukaan ei saa uida yksin ja veteen mentäessä 
tulee olla uimapari. Uidessa jokainen käyttää uima-asua.  

Peseytyminen tapahtuu pääsääntöisesti uimareissujen 
yhteydessä. Huomioithan, että kaikki pesuvesi on merivettä.



 

LEIRILLE SAAPUMINEN JA POISTUMINEN  

Leirille saavutaan ja poistutaan lippukuntien järjestämillä yhteiskuljetuksilla. Lisää tietoa 
kuljetuksista leirille ja sieltä pois saat omasta lippukunnastasi.  

Leirille omalla autolla saapuvat/poistuvat voivat jättää auton leirin turvan osoittamalle 
parkkialueelle. Huomioithan, että parkkipaikkasi saattaa olla kohtuullisenkin kävelymatkan 
päässä leirialueesta. Parkkipaikkoja on rajoitetusti, joten suosithan kimppakyytejä!  

OHJELMA 

Leiriohjelma rakentuu ohjelmalaaksoista, vapaa-ajasta sekä yhteisohjelmista. Yli 12-
vuotiaiden leiriohjelmaan kuuluu myös yön yli kestävä vaellus.  

Ohjelmalaaksoissa vietetään pääsääntöisesti sekä aamu - että iltapäivä. Laaksoissa 
seikkaillaan oman vartion ja leirilippukunnan kanssa. Nuorempien leiriläisten matkassa 
kulkee aikuinen.  

PUHELINTEN LATAUS  

Puhelinten lataus ei ole leirillä mahdollista, suosittelemmekin jättämään puhelimen 
suosiolla kotiin! Mikäli kuitenkin haluat puhelimesi ottaa mukaan, varauduthan 
varavirtalähteellä.  

PESTI (YLI 15-VUOTIAAT) 

Pesteihin rekrytoidaan ennen leiriä ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettujen 
mielenkiinnonkohteiden perusteella. Leirillä pieniä pestejä, kesto 1 tunti-1 päivä, voi 
napata itselleen ilmoitustaululta. 
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PUNKKIPANIIKKI? 

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!  

THL kertoo seuraavaa :  

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. 



 

LEIRIN SÄÄNNÖT  

Säännöt koskevat jokaista leirille osallistujaa, iästä ja 
tehtävästä riippumatta. Sääntöjen tarkoituksena on taata 
jokaiselle osallistujalla turvallinen, sujuva ja mukava 
leirikokemus. Tilanteessa, jossa sääntöjä ei noudateta ja 
osallistuja aiheuttaa vaaraa tai vakavaa haittaa 
itselleen ja/tai muille leiriläisille, voidaan täysi-
ikäinen osallistuja lähettää kotiin 
omakustanteisesti kesken leirin eikä 
leirimaksua tällöin palauteta. Alaikäisen 
osallistujan kohdalla kutsutaan huoltaja 
hakemaan hänet pois leiriltä.  

LIIKKUMINEN LEIRIALUEELLA 

Leirialueen ulkopuolelle meneminen on kiellettyä. 
Huomioithan toiminnassasi, että leirialue sijaitsee 
suojelualueella. Leirillä vallitsee hiljaisuus kello 23.00-07.00 
välisenä aikana ja tällöin turhaa liikkumista leirialueella tulee 
välttää.  

TULENTEKO  

Tulenteko on sallittua vain erikseen siihen varatuilla paikoilla johtajien 
valvonnassa. Metsäpalovaroituksen aikana kaikki tulenteko on kiellettyä.  

TUPAKOINTI JA PÄIHTEET  

Leirillä noudatetaan tupakkalakia ja tupakointi (ml. sähkötupakka) on 
sallittua vain erikseen merkityillä tupakkapaikoilla.  

Suurmänkiö on päihteetön leiri. Alkoholin ja huumaavien aineiden 
hallussapito, käyttö tai tuonti leirialueelle on ehdottomasti kiellettyä ja 
siihen puututaan.  

UIMINEN JA RANNAT 

Uiminen leirillä on sallittua vain merkityillä paikoilla omalla 
uintivuorolla. Leirilippukunnat ohjeistavat uima-ajoista ja uimaan 

mennään aina uimaparin kanssa valvotusti. Veteen ei mennä uima-aikojen 
ulkopuolella ja uiminen tapahtuu vain leirilippukunnan johtajiston luvalla.  

TAVAROIDEN JA VARUSTEIDEN 
KOSKEMATTOMUUS 

Jokainen leiriläinen vastaa omista varusteistaan. Löytötavarat toimitetaan 
leiritoimistoon. Myös kaikki omat elektroniset laitteet (puhelimet, soittimet, 
tabletin, läppärit ym.) ovat osallistujan omalla vastuulla. 

Leirillä kunnioitetaan toisen omaisuutta. Mitään ei saa rikkoa tai ottaa 
luvatta omaan käyttöönsä. Pidäthän tämän mielessäsi myös leirijäynien 
kohdalla.  
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VARUSTELISTA 
Leiriläiset pakkaavat itse omat varusteensa rinkkaan. Tällöin leiriläinen tietää 
itse mistä mitäkin löytyy ja mitä on pakattu mukaan. Merkitse kaikkiin 
tavaroihin ja varusteisiin nimesi sekä lippukuntasi.  

VAATTEET 

Partioon jo kuuluvat ottavat mukaansa partiopaidan, partiohuivin sekä 
halutessaan muita partiovaatteita. Leirillä ei ole erillistä leirihuivia, vaan 
kaikki käyttävät metsänkävijähuivia.  

Varaudu kylmään, tuuleen, sateeseen ja helteeseen. Leiri 
järjestetään meren rannallaa, jossa voi kesälläkin olla 
viileä.  

partiohuivi 
partioasu 
päähine 
lämmin takki 
vähintään kahdet pitkät housut 
villapaita  
alusvaatteita (puhtaat joka 
päivälle) 
pitkä aluskerrasto 
sukkia (vähintään 1 pari/päivä) 
villasukat 
shortseja 

t-paitoja 
vaelluskengät tai lenkkarit 
kumisaappaat 
sadetakki - ja housut 
uima-asu 

YÖPYMISVARUSTEET  

makuupussi (tarpeeksi lämmin ja paksu, öisin voi 
olla viileää) 
makuupussin sisälakana (halutessasi) 
makuualusta 
lämmin yöasu 
tyyny (halutessasi)  

RUOKAILUVÄLINEET 

ripustettava kangaskassi ruokailuvälineille 
syvä lautanen  
muki 
lusikka, haarukka ja veitsi 
juomapullo (vähintään 0.5 litraa 

RETKEILYVÄLINEET  

rinkka  
(halutessasi pienempi rinkka yön yli vaellukselle) 
pieni ja kevyt päiväreppu (ohjelmalaaksoihin) �5



sadesuoja rinkalle  
otsa - tai taskulamppu sekä varaparistot 
puukko 
kompassi 

HYGENIA, HENKILÖKOHTAISET LÄÄKKEET JA ENSIAPUTARVIKKEET 

Merkitse henkilökohtaiset lääkkeet hyvin ja ota mukaan ohjeistus, miten 
niitä käytetään (annostus). Kylmäsäilytystä vaativat lääkkeet tulee tuoda 
leiritoimiston ensiapupisteelle jääkaappiin säilytettäksi heti leirille 
saavuttaessa. Pakkaa lääkkeet suljettavaan pussiin ja merkitse pussi omalla 
sekä lippukuntasi nimellä.  

iso ja pieni pyyhe 
kankainen pesupussi 
hammasharja - ja tahna 
nestesaippua  
shampoo ja hoitoaine 
kampa tai hiusharja 
deodorantti 
aurinkorasva riittävällä suojakertoimella  
nenäliinoja  
hyttysmyrkky 
perusvoide 
henkilökohtaiset lääkkeet  
laastaria 

rakkolaastareita  
huulirasva  

MUUTA HYÖDYLLISTÄ  

rannekello 
taskurahaa 
muistiinpanovälineet 
istuinalusta 
likavaatepussi  

MUKAAN VOIT HALUTESSASI OTTAA  

lukemista  
laulukirja 
soitin (kitara, huuliharppu tms.) 
unilelu ja korvatulpat 
kamera 
aurinkolasit 
puhelin ja latauspankki  

Partiovakuutus ei korvaa leirillä rikkoutunutta 
puhelinta tai muita sähkölaitteita. Partiovakuutuksesta voit lukea 
lisää  http://toiminta.partio.fi/lippukunta/turvallisuus-
javakuutukset. 
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