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 The CäMP 2021 
Koko lippukunnan yhteinen leiri 30.7.–1.8.2021 Partiokarissa. 

 
 
 

 
Yleistä: 

- Kokoontuminen perjantaina RPS:n Kuuskariin (Kuuskarintie 1, 26200 Rauma) 
o tarpojat ja johtajaikäiset klo 16.45 
o sudenpennut ja seikkailijat klo 17.15 

- Paluu kaikkien osalta sunnuntaina klo 15.00 Kuuskariin. 
- Leirinjohtaja Atte Laiho: 044-264-9693 

 
Leirimaksu 25 euroa tulee maksaa lippukunnan verkkokaupassa ( myrskypojat.mycashflow.fi/product/48/ ). 

 
Leirillä ollaan ja toimitaan Partiokarissa, joten varusteet tulee sovittaa sen mukaan. Ei esimerkiksi 
raskaita sadevarusteita vaan jotain mikä pitää kuivana kesäsateella. Viikonlopuksi on luvattu sadetta. 
Nukutaan teltassa, loppukesän yöt voivat olla myös jo viileitä. 
 
 
Varusteluettelo: 

- partiohuivi 
- makuupussi, –alusta ja retkityyny  
- jalkineet, saaressa ulkoiluun soveltuvat, esim. lenkkarit 
- lämpimiä vaatteita ajankohta huomioiden (pipo, hanskat, villasukat, villapaita..)  
- "helle"vaatteet 
- vaihtopäällysvaatteet 
- vaihtoalusvaatteet 
- yöasu 
- sadevaatteet ja saappaat 
- päähine 
- aurinkolasit 
- aurinkorasva 
- juomapullo jota voidaan uudelleen täyttää, ja lähtiessä siinä on juomaa 
- ruokailuvälineet + kuivauspyyhe (haarukka, veitsi, lusikka, muovinen syvä lautanen ja 

muovinen muki). Pakkaa ruokailuvälineet erilliseen kankaiseen pussiin  
- uima-asu & pyyhe 
- henk. koht. hygienia ja lääkkeet 
- taskulamppu ja varaparistot 

 
- omat pelastusliivit, jos on 
- omia nuppineuloja, jos on  
- puukko, jos on 

 
Omat varusteet pakataan esim. urheilukassiin tms. jota on helppo liikutella aluksesta laiturille ja 
laiturilta saareen. Pakkaa vaatteesi muovipusseihin (pysyvät kuivana ja helpompi löytää).  
 
 



2  / 2 

 
Lauantain niin sanottu vierailupäivä: 

Partiokarissa pidetään lauantaina 31.7. kello 12-17 välillä mahdollisuus päästä tutustumaan 
lippukuntaleiriin ja tapaamaan vanhoja partiotuttuja. 
 
Kyseessä ei ole siis varsinainen vierailupäivä vaan avoin kutsu kiinnostuneille. Toivotamme 
tervetulleeksi vanhat myrskypojat, muut kiinnostuneet partiolaiset, sekä myrskypoikien vanhemmat. 
 
Tarjolla maksuton kenttälounas kalakeittoa. 
 
Kuljetus Partiokariin Meripurakalla lähtee RPS Kuuskarista kello 12. 
Paluukuljetuksia Partiokarista kello 14 ja kello 17. 
 
 
CoVID-19 ja sinilevä-turvallisuudesta: 

Lippukuntaleirillä noudatetaan Myrskypoikien hallituksen hyväksymää koronastrategiaa joka on 
päivitetty viimeksi 15. kesäkuuta 2021. 
Turvallisuus varmistetaan muun muassa toimimalla pienemmissä toimintaryhmissä koko leirin ajan. 
Osallistumisen saa peruuttaa omien tai läheisen flunssaoireiden takia miten lyhyellä varoitusajalla 
tahansa. Jos tunnet hengitystieoireita matkan lähtöpäivänä, jää kotiin. Osallistumismaksu palautetaan 
ehdoitta. Tarkemmin strategiaan voi tutustua Myrskypoikien internet-sivulla. 
 
Partiokarin lähialueilla meressä on viikon 30 alussa havaittu sinilevää siinä määrin, että se tulee 
huomioida leirin aikana toiminnassa. Tilanne on leirin järjestäjien tiedossa ja tarvittavia toimia 
harkitaan. Leirille voi siis osallistua turvallisesti, mutta meressä uimista on tarpeen rajoittaa. 


