
 
 

Byggis-leirikirje 2 
Hei leiriläiset, 

Huomasitteko, että leiri on jo ensi viikolla?! Meitä on 
tulossa Byggikselle, Muuttolintujen kesäleirille valtava 
määrä: viikon aikana Kattilaniemellä leiriytyy ainakin 60 
muuttolintua. Jee! 

Tässä leirikirjeessä kerron tarkemmin leirin aikatauluista ja 
varustelistasta sekä pyydän auttavia käsiä leirin 
valmisteluun sunnuntaina 9.6. 

Näistä ja kaikesta muusta lisää Byggis-inforyhmässä WhatsAppissa 
https://chat.whatsapp.com/FExTQsoBo6DEG0WNpd4jh3 

Sunnuntaina 9.6. ~10-18 välillä riukukökkä 2 
Leiriin tarvittavien riukujen kuskaus Vihdistä leirialueelle Espoon Kattilajärvelle kaipaa 
vapaaehtoisia. 

On jo: 

● Vetokoukullinen auto, autolle kuljettaja 
● Lokaatio- ja riukuomistajasuhdeasiantija 
● Yksi talkoolainen  

Vuokrataan: 

● peräkärry, mielellään pitkä, jotta saadaan mahd. pitkää riukua kuskattua 

Tarvitaan vielä: 

● muutama talkoolainen lisää 
● jos tulis toinenkin peräkärry, niin tällä keikalla voitaisiin hakea myös lautaa Laurin mökiltä 

(Lohja, Ikkalan koulun lähellä) 

Olisiko leiriläisten ja huoltajien joukossa vapaaehtoisia apureita? Pistä whatsappia tai 
tekstaria Elle Jaskari 040 5131617 

Riukujen ja laudan lisäksi leirille otettaisiin mielellään jopa 50-100 metriä rimaa. Jos jollain on 
hyvä diili hankkia tällaista, tai osallistua kuskaamiseen puutavarakaupasta, saa huikata!  

https://chat.whatsapp.com/FExTQsoBo6DEG0WNpd4jh3


Yhteystiedot 
Leirinjohtaja Elle Jaskari  040 5131617 (SMS, WhatsApp) 
Ohjelmajohtaja Lauri Tervonen  040 832 0941 lauri@muuttolinnut.fi 

Whatsapp-inforyhmä  https://chat.whatsapp.com/FExTQsoBo6DEG0WNpd4jh3 

Perheleirivastaava Riikka Keränen  040 8205831 (SMS, WhatsApp) 

Yleisissä leiriin liittyvissä asioissa ole yhteydessä leirinjohtajaan tai ohjelmajohtajaan. 
Perheleiriin liittyen olethan yhteydessä WhatsAppissa perheleirivastaavaan. 

Kännykkähetki 
Byggiksellä kokeillaan yhteisiä kännykkähetkiä.  

Ideana on saada porukka leirillä irti ruuduista. - Eletään kuitenkin vuotta 2019 ja moni juttu on 
nykyään aika laitesidonnainen, joten jos viestittely on must, kännykkähetkillä kotiin ehtii 
viestitellä ja snäppistriikkiä pidettyä elossa leirinkin aikana. Mutta ei olla 24/7 ruudussa kiinni.  

Puhelimet jätetään yhteiseen latauslaatikkoon aina kännykkähetken päätteeksi ja ne tuodaan 
taas seuraavaan kännykkähetkeen kaikille.  

Byggiksen kännykkähetkiä on ainakin päivällisen jälkeen noin klo 17-18. Mahdollisesti myös 
aamulla aamupalaa ennen/jälkeen. Katsomme leirillä mikä toimii. 

Johtajat eivät aio erityisesti keskittyä puhelinpoliisin hommiin, mutta näkyvillä puhelimia ei leirillä 
pidetä kännykkähetkien ulkopuolella. 

Huom! Partiovakuutus ei korvaa kännyköitä, joten puhelimen kotiin jättäminen leirin ajaksi on 
fiksu veto.  

Leiriläiset tavoittaa 24/7 johtajiston puhelimista, esimerkiksi Leirinjohtajan kautta. 

  

https://chat.whatsapp.com/FExTQsoBo6DEG0WNpd4jh3


Leirin aikataulu ja leiripaikka 
Rakennusleirille osallistuvat johtajat kokoontuvat torstaina 13.6. noin klo 12 Muuttolintujen 
varastolla. 

Leirin varsinainen aloituspäivä on perjantaina 14.6.  Lähdemme klo 18.00 Tiistilän koululta eli 
Muuttolintujen kolon pihasta kohti leiripaikkaa tilausajolla. 

Vierailupäivä on maanantaina 17.6. klo 17 alkaen!  Huoltajat, perheet, ystävät tervetuloa 
tutustumaan leirielämään! Vierailupäivän aikana järjestetään kivaa ohjelmaa, johon kaikki 
leiriläiset ja vierailijat osallistuvat.  Sudenpennut ja seikkailijat lähtevät kotia kohti vierailun 
lopuksi klo 20  vierailijoiden kimppakyydeillä. Ethän hae lastasi pois ennen iltaohjelmaa ilman 
hyvää syytä. 

Tarpojat, samoajat ja johtajat poistuvat kimppakyydeillä  keskiviikkona 19.6. klo 15.00 . 

Perhepartio kulkee leiripaikalle omilla autoilla. Perheleiriläiset aloittavat leiripaikalla  lauantaina 
15.6. klo 10.30  ja lähtevät kotia kohti  sunnuntaina iltapäivällä noin klo 15. 

Leiripaikka 

Leiripaikkana toimii Kattilaniemen leirikeskus Nuuksiossa, Kattilajärventie 30, Espoo. 
Leiripaikalla on sauna ja peseytymistila. Nukumme teltoissa. 

Lisätietoa Kattilaniemen leirikeskuksesta: 
https://docplayer.fi/20348419-Kattilaniemen-leirikeskus.html 

Ajo-ohjeet 

Nupurintie  (tie 110) 
Käänny oikealle,  Brobackantie  1.1 km 
Kaarra oikealle, seuraa  Nuuksiontie  4 km 
Kaarra oikealle, seuraa  Kattilajärventie  2.4 km  

https://docplayer.fi/20348419-Kattilaniemen-leirikeskus.html


Varustelista 
 
- Partiohuivi kaulaan 
- Partiopaita tai muu tummansininen/musta pitkähihainen paita 
- Rinkka, iso reppu tai kassi 
- Päiväreppu, johon mahtuu ainakin evästä ja juomapullo 
- Makuupussi, makuualusta, halutessasi tyyny 
 
- Juomapullo 
- Ruokailuvälineet: ainakin keittolautanen, lusikka, haarukka, veitsi, muki 
- Kangaspussi ruokailuvälineiden säilytykseen ja kuivattamiseen 
 
- Mukavat ulkoiluvaatteet 
- Sadeasu ja kumisaappaat 
- Alusvaatteita ja sukkia jokaiselle päivälle 
- T-paitoja ja pitkähihaisia 
- Päähine 
- Metsässä ulkoiluun ja kävelyyn soveltuvat kengät 
- Lämpimiä vaatteita, esim villapaita ja pipo 
 
- Pyyhe 
- Uimapuku 
- Saunomis- ja peseytymisvälineet 
- Hygieniavälineet ja hammasharja 
- Omat lääkkeet 
- Aurinkovoide ja halutessasi hyttyskarkote 
 
- Työhanskat omaa kokoa (tai vanhat nahkahanskat) 
- Vaalea paita värjättäväksi (jos et tilannut ilmoittautumisen yhteydessä) 
- Puukko 
- Muistiinpanovälineet 
- Tasku- tai otsalamppu ja varaparistot 
- Tulitikut, jos maltat olla leikkimättä niillä 
- Kompassi, jos omistat 
- Istuma-alusta 

Perhepartiolle mukaan lisäksi 
- puukko lapselle vanhempien harkinnan mukaan  
- oma teltta koko perheelle (huom. teltat pystytetään ensisijaisesti puulavitsoille) 

 


