
Säynämöinen 

Säynäsaaressa 29.7.-5.8.  

Leirikirje 
Yleisiä asioita leiristä 

Säynämöisellä päästään taas vuoden tauon jälkeen leireilemään omaan Säynäsaareen. Leiripaikka 

on siis vanha tuttu, mutta ohjelmassa on luvassa uusia tuulia ja hauskaa tekemistä, sekä tietysti 

Rapeeta retonkia 

Leirillä ollaan kokoajan ulkona ja siihen kannattaa jo etukäteen varautua henkisesti ja fyysisesti. 

Säynäsaaressa löytyy keittiö, ruokailukatos, sauna, palju ja huussi, mutta varsinaista sisätilaa leirillä 

ei omaa telttaa lukuun ottamatta ole. Eräpoikien radioamatöörivartio Titari tulee myös paikan 

päälle pystyttämään radioasemansa ja esittelemään toimintaansa. 

Seuraavana tietoa eri ikäkausien toiminnasta leirillä: 

SPOS eli sudenpentuosasto 

Sudenpentuosasto osallistuu leirille 29.7.-1.8. He majoittuvat leirillä puolijoukkueteltoissa. 

SPOS kokoontuu lähtöä varten keskiviikkona 29.7. klo 8.10 Rellun eli Tampereen lyseon lukion 

parkkipaikalle (F. E. Sillanpäänkatu 7, Pappilaa vastapäätä). Paiakalla on syytä olla ajoissa, jotta 

emme myöhästy bussista. 

Sudenpentujen leiri päättyy vierailupäivään ja he lähtevät vanhempiensa kyydeillä kotiin. Mikäli et 

pääse hakemaan lastasi vierailupäivänä, laita viestiä ja järjestämme hänelle paluukyydin. 

 

PPOS eli partiopoikaosasto 

Seikkailijat ja tarpojat kuuluvat partiopoikaosastoon, jonka leiri kestää 29.7. -5.8. 

PPOS kokoontuu lähtöä varten torstaina 29.7. klo 8.10 Rellun eli Tampereen lyseon lukion 

parkkipaikalle (F. E. Sillanpään katu 7, Pappilaa vastapäätä). Paikalla on syytä olla ajoissa, jotta 

emme myöhästy bussista. 

Partiopoikaosasto majoittuu Naiger-teltoissa leirivartioittain, jotka jaetaan leirillä. PPOS osallistuu 

leirillä myös sunnuntaina alkavaan perinteiseen yhden yön mittaiseen Länsipuron vaellukseen. 

Tätä varten on syytä ottaa mukaan vaellukseen soveltuvat vaatteet, erityisesti kengät ja rinkka. 

Kts. myös varustelista. 

Heidän leirinsä päättyy 5.8. ja he palaavat johtajien ja vanhempien kyydeillä kotiin. Kyyditsijöiksi 

ilmoittautuneille ilmoitetaan alkuleirin aikana, jos kyyditysapua tarvitaan. 

 



Vierailupäivä 

Vierailupäivänä kotiväki pääsee tutustumaan Säynäsaareen ja leirielämään. Jokaiselle vierailijalle 

on tarjolla lounas, johon kuuluu  hernekeittoa, leipää ja ruokajuomana mehua tai vettä. Lounaan 

yhteydessä on tarjolla kahvia. Lounasta varten kannattaa ottaa omat ruokailuvälineet, mutta ne 

eivät ole välttämättömät. Vierailupäivä on maksuton, mutta ruokailun yhteydessä on 

vapaaehtoinen kahviraha. 

11.00 Kuljetukset Laivarannasta saareen alkavat 

11-12.00 Vapaata tutustumista leirielämään 

12:00 Ohjattu saarikierros, lähtö keittiöltä 

12:30-13.30 Lounas 

13:30-14.00 Iltanuotio 

Iltanuotion jälkeen sudenpennut lähtevät vanhempien kanssa kotiin ja muut leiriläiset alkavat 

valmistautua seuraavan päivän seikkailuun. 

Tiedostathan osallistuessasi vierailupäivään siihen liittyy koronaviruksen aiheuttamia riskejä. Älä 

osallistu tapahtumaan sairaana tai edes lieväoireisena. Tarkempaa tietoa hygienia- ja 

turvallisuusasioista voi kysyä leirinjohtajalta. 

Vierailupäivän pysäköinti tapahtuu hiekkakuopalle, johon tarkemmat ohjeet löytyvät alla olevasta 

kartasta. Hiekkakuopalta on opastettu n. 1,3km kävelyreitti rantaan, josta venekyydit kulkevat.

 
  



Varustelista 

Pakatkaa huolellisesti oheisen listan mukaan tarpeelliset retkitavarat rinkkaan, jota on hyvä 

kantaa. Sudenpennut voivat pakata tavaransa myös isoon kassiin, jos rinkkaa ei vielä löydy. 

Ottakaa huomioon, että varusteita joudutaan kantamaan jonkin matkaa bussilta majoitusalueelle. 

Jos vanhemmat avustavat pakkaamisessa, pakatkaa siten, että myös leiriläinen tietää mitä on 

mukana ja missä. Nimikoikaa KAIKKI lapsen mukaan lähtevät tavarat. Näin löytötavarat löytävät 

helpommin takaisin omistajalleen. 

Kaikille: 
□ makuupussi ja –alusta (tyyny jos haluat) 
□ istuinalusta 
□ ruokailuvälineet (kaksi syvää lautasta, lusikka, haarukka, veitsi ja muki kangaskassissa) 
□ henkilökohtaiset hygieniavälineet (biohajoavat pesuaineet, harja, hammasharja ja -tahna, yms.) 

Biohajoavia pesuaineita on saatavilla isoimmista marketeista (Prisma, Citymarket) 
sekä esim. Ruohonjuuresta 

□ tasku- tai otsalamppu ja varaparistot 
□ puukko 
□ juomapullo 
□ muistiinpanovälineet 
□ rinkansuoja (suojaa sateelta, jätesäkkikin käy) 
□ kello 
□ pienet ensiapuvälineet (laastaria, sidettä ja päänsärkylääkettä…) 
□ hyttysmyrkky 
□ aurinkorasva 
□ aurinkolasit 
□ hellehattu 
□ uimapuku 
□ pyyhe 
□ yöpuku 
□ alus- ja vaihtovaatteita tarpeeksi ja mieluusti yhdet ylimääräiset 
□ lämmintä vaatetta 
□ pipo ja hanskat 
□ villasukat 
□ lenkkarit ja saappaat 
□ sadevaatteet ja kumisaappaat 
□ partiohuivi päällä lähtiessä 
□ partiopaita 
□ herkkuja ja omia eväitä kohtuudella 
□ paljon hyvää leirimieltä! 
 
Lisäksi seikkailijoille ja tarpojille: 
□ kompassi 
□ tulitikut (vesitiiviisti pakattuna) 
□ kengät, joilla on hyvä vaeltaa 
□ toinen juomapullo vaellukselle. Vaelluksella on kyettävä kantamaan vähintään 2l vettä mukana 
□ pientä energiapitoista evästä vaellukselle mukaan 



 

Leirille ei saa ottaa elektroniikkaa mukaan sillä leiriolosuhteissa puhelimet ja muut laitteet 
hajoavat herkästi, eikä partiovakuutus korvaa niitä. Leiriläisille ei myöskään ole 
latausmahdollisuutta. Leirinjohtaja ja lippukunnanjohtaja ovat leirillä tavoitettavissa puhelimitse 
vuorokauden ympäri ja heidän kauttaan leiriläiset saavat myös tarvittaessa yhteyden kotiväkeen. 

Maksu suoritetaan Eräpoikien pankkitilille. Maksun tulee näkyä tilillä viimeistään 29.7. Mikäli 
haluatte maksaa leirimaksun osissa tai tarvitsette pidempää maksuaikaa, ottakaa yhteyttä 
leirinjohtajaan. 

Pankki:  Oma Säästöpankki 
Tilinumero:   FI36 4108 0010 3698 10 
Saaja:  Tampereen Eräpojat ry 
Leirimaksut:  SPOS: 40€ 
  PPOS: 70€ 
Viesti:  Säynämöinen + osallistujan nimi 
 

Nähdään leirillä! 

Paavo Lemmetyinen 

Leirinjohtaja 

0452325455 

paavo.lemmetyinen@taer.fi 

 

Pyry Lindberg 

Lippukunnanjohtaja 

0451388655 

pyry.lindberg@taer.fi 
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