
Hei Säihkeelle lähtijä ja vanhemmat! 

 

Säihkeen alkuun on enää pari hassua viikkoa ja itsellä alkaa ainakin olla jo pieni polte leirille 

lähtöön. Tässä on teille kuitenkin viimeisiä infoja ennen leirille lähtöä. 

 

Leirille saapuminen ja leiriltä poistuminen 

Jotta kaikki mahtuvat kyytiin Pallomeren yhteiskuljetusbussit Säihkeelle starttaavat keskiviikkona 

12.7. klo 8.00 Masalan kirkolta (Tinantie 4). Toinen busseista kiertää Veikkolan kautta ja ottaa 

VEHin leiriläiset kyytiin Veikkolan kololta (Kisapolku 1), toinen bussi taas kiertää Kantvikin kautta 

ja ottaa sieltä leiriläiset kyytiin KaTun kololta (Toppapolku 2).  

Masalasta lähtijät olkaahan paikan päällä jo klo 7.45, jotta pääsemme starttaamaan klo 8, 

Veikkolalasta ja Kantvikista tulijoiden oltava paikalla viimeistään klo 8.15. 

Sudenpentujen ja seikkailijoiden leiri päättyy vierailupäivään eli lauantaihin 15.7., jos teiltä ei tule 

ko. ikäkauden leiriläisille vierailijoita, voitte tulla hakemaan leiriläisenne vierailupäivän portilta 

osoitteesta Tvärminnentie 852, Hanko klo 16 -17 välillä. Lähempänä leirialuetta pitäisi olla 

vierailupäivän johdosta opastekylttejä alueelle. Vierailijoiden mukana poistuvien tai omilla 

kyydeillä tulleiden leiriläisten tulee lähtiessään poikkeuksetta ilmoittautua Nooralle 

(allekirjoittanut). 

Säihkeen päättyessä torstaina 20.7. toinen bussi palaa Veikkolan kololle viimeistään noin klo 14.45. 

Kantvikkiin ja Masalaan tuleva bussi on KaTun kololla noin klo 14.30 ja Masalassa ollaan 

viimeistään noin klo 15.00. 

Leirille on tarkoitus pääsääntöisesti saapua yhteiskuljetuksilla. Jos tiedätte jo että tulette leirille 

omalla autolla (syystä tai toisesta) tai tulette tuomaan/hakemaan leiriläistänne poikkeavana 

ajankohtana tms., ilmoittakaa siitäkin allekirjoittaneelle, jotta osaamme varautua asiaan ja 

pystymme sopimaan aikatuluista. Omalla autolla saavuttaessa kannattaa ehdottomasti suosia 

kimppakyytejä, sillä pidemmäksi aikaa jäävien autojen parkkitilaa on erittäin rajoitetusti. 

 

Varusteet sekä muuta huomioitavaa 

Saapumispäivänä 12.7., vierailupäivänä 15.7. ja poistumispäivänä 20.7. leirialueelle pääsevät vain 

ja ainoastaan bussit, joten kannattaa tavaroita pakatessa ottaa tämä huomioon. 

Organisaation leirikirjeen mukana lähttämä varustelista on hyvä ja kattava, joten kannattaa noudata 

sitä. Varusteet kannattaa pakata jokseenkin vedenpitävästi esim. muovikasseihin tms ja niin että 

kykenee ne kantamaan bussilta alaleiriin ja kaikki mielellään kiinni rinkassa. Myös nuorimmat on 

syytä ottaa mukaan pakkauspuuhiin, jotta he tietäisivät että mistä mitäkin löytyy ja esimerkiksi 

kuinka monet sukat on mukana. Pakkaamalla seuraavasti löytyvät ensimmäiseksi tarvittavat tavarat 

helpommin. 



Puethan päällesi lähtöpäivänä 

- Kengät joilla on hyvä kävellä 

- Sään mukainen vaatetus 

- Päähine 

- Partiohuivi 

Pakkaathan päiväreppuun (otetaan sisälle bussiin) 

- Juomapullo (täytettynä) 

- Istuinalusta 

- Säänmukaisesti lisävaatetta 

- Puukko 

- Ruokailuvälineet 

- Hyttysmyrkky 

- Aurinkorasva (sään mukaan) 

- Aurinkolasit (sään mukaan) 

Rinkkaan kannattaa pakata kaikki sellainen mitä tarvitsee vasta myöhemmin (eli kaikki muu 

varustelistassa lueteltu.) 

Kannattaa muista myös nimikoida varusteet, jotta ne löytävät helpommin takaisin oikeille 

omistajille, esimerkiksi näin; LEIRILÄISEN NIMI, OMA LIPPUKUNTA, PALLOMERI, SÄDE.  

Muistathan että leirillä tehdään ja touhutaan metsäolosuhteissa, joten mukaan kannattaa ottaa 

vaatteita/varusteita jotka kestävät kulutusta tai pieni likaantuminen/kuluminen ei haittaa. 

Ylimääräiset arvotavarat esim. korut, keräilyjutut ja pelikoneet yms kannattaa suosiolla jättään 

kotiin. 

Kannattaa lukea vielä huolella myös leiriorganisaation lähettämät leirikirjeet, sieltä löytyy paljon 

hyödyllistä tietoa muun muassa leirin arjesta ja varustelista sekä esimerkiksi leirin säännöt jotka 

kannattaa myös antaa, ainakin isommilla leiriläiselle itselleen luettavaksi. 

Leiriläisille voi lähettää leirille myös perinteistä postia (tai vaikka unohtuneita varusteita) ja nämä 

tulevat Pallomereläisille perille osoitteella; 

LEIRILÄISEN NIMI 

PALLOMERI, SÄDE 

SÄIHKE 2017 

TVÄRMINNENTIE 850 

10900 HANKO 

(Huomioikaa kuitenkin postin kulku lähettäessänne leiriläisille postia, jotta ne ehtivät perille ennen kotiin 

lähtöä.) 

Kannattaa tarkistaa vielä ennen leiriä että teillä on sekä leirimaksu että jäsenmaksu maksettu (laitan 

tarkistusohjeet myös mukaan) 

  



Jos teille tulee vielä jotakin kysyttävää ennen Säihkeen alkua, laittakaa ihmeessä viestiä. Leirin 

aikana yhteydenotot mieluiten tekstiviestillä tai kiireellisissä tapauksissa soittakaa, laitan 

yhteystietoni tämän kirjeen loppuun. En kuitenkaan pysty päivystämään koko ajan puhelinta sillä 

liikun leiriläisten mukana myös ohjelmissa ja minunkin puhelimeni tarvitsee ladata aika ajoin, joten 

sen ollessa latauksessa en näe soittojanne tai viestejänne heti.  

Säihkeellä on reilut 2600 osallistujaa, joten kannattaa varautua siihen että yhteydenpitosovellukset 

(esim. fb tai WhatsApp) sekä puhelinverkko saattavat takkuilla. Kotiväen kannattaa ottaa Säihkeen 

viralliset viestintäkanavat eli nettisivut säihke2017.fi sekä fb, Instagram ja Snapchat (löytyy 

sos.mediasta tunnuksella @saihke2017) myös seurantaan leirin ajaksi. Pyrimme päivittelemään 

myös omien lippukuntiemme fb-sivuja sekä muita kanavia mahdollisuuksien mukaan. 

Kotiin paluu 

Leiriltä palaa kotiin todennäköisesti onnellinen mutta väsynyt leiriläinen, ei siis kannata suunnitella 

paluu-illaksi sen suurempaa ohjemaa ellei ole pakko. Varusteet kannattaa kuitenkin purkaa 

mahdollisimman pian pois rinkasta, sillä likapyykkien lisäksi sieltä löytynee myös likaiset 

ruokailuvälineet. Syömme ennen lähtöä ja silloin ei välttämättä ole enään tiskimahdollisuutta, vaan 

ne kuljetetaan kotiin tiskattavaksi. 

Jos tavaroita purkaessa huomaa jotain ylimääräistä tai jotakin puuttuu, kysykää sillä ne saattavat 

löytyä telttakaverin tavaroista. Löytötavaroista tiedotetaan leirin jälkeen. 

 

Laitan tämän kirjeen liitteeksi myös vierailupäivän ohjeistuksen, samoajien ekskursioiden 

varustelistat ja kuvaukset sekä leirialueen kartan. Jos esimerkiksi varustelista on hukkunut, ei hätää, 

löytyvät kaikki materiaalit osoitteesta www.säihke2017.fi/ajankohtaista/tiedotteet,  Osallistujat.  

 

 

Nähdään pian leirillä 

 

Leirilippukunnanjohtajanne Noora 

045/1619212 

niemi.nooramaria@gmail.com 

 

P.S.Jos teille tulee vielä kysyttävää, kysykää rohkeasti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

http://www.säihke2017.fi/ajankohtaista/tiedotteet

