
                            

 

Hei ja tervetuloa Osallisuuden saarelle! 

 

Olet ilmoittautunut Nuorten Kotkien kansainväliselle Osallisuuden saari -leirille, joka järjestetään 
25.7.-1.8.2018 Bengtsårin leirisaarella, Hangossa. Leirin teemana on nimen mukaisesti osallisuus. 
Leirille on tulossa Nuorten Kotkien lisäksi delegaatio seuraavista sisarjärjestöistämme; 
Framfylkingen (Norja), Rote Falken (Itävalta), Pionyr (Tšekki), Esplac (Katalonia), SJD – Die Falken 
(Saksa), Woodcrat Folk (Englanti).Meitä on leirillä  yhteensä yli 600 osallistujaa, joista noin puolet 
Suomesta ja puolet ulkomailta! 

Tämä kirje sisältää tietoa leirin ohjelmasta, leirin toiminnasta, turvallisuudesta, kuljetuksista, kylien 
kokoonpanoista ja siitä mitä leirille tulee pakata mukaan. 

Leirikäytössä oleva Bengtsår eli tuttavallisemmin Benkku, on Helsingin kaupungin 
nuorisopalveluiden omistama saari, jonne on noin 15 minuutin venematka mantereelta. Leirillä 
majoitutaan teltoissa ja leiriläiset on jaettu neljään värikoodattuun kylään. Kylien lisäksi leiriltä 
löytyy kaikille yhteisiä toiminta pisteitä kuten Café, Beach, Kenttä, Disco ja erilaisia 
ohjelmatelttoja. Leirille saavuttaessa jokaiselle jaetaan käsiohjelma, josta löydät mm. leirialueen 
kartan ja lisätietoa ohjelmasta, retkistä ja säännöistä. 

Saari leiripaikkana muodostaa tapahtumalle mahdollisuutensa ja haasteensa. Saari on täynnä 
erilaisia seikkailuja ja saariston monimuotoisessa luonnossa riittää tekemistä ja kokemista kaiken 
ikäisille. Toisaalta on hyvä muistaa, että saaressa esimerkiksi sähkön käyttö ja 
peseytymismahdollisuudet ovat rajalliset. Suosittelemme siis suhtautumaan leiriin kuin eräretkeen 
ja jättämään mobiililaitteet kotiin niin kaikki sujuu hienosti. 

Saaren kartta ja sijainti: http://benkku.munstadi.fi/sijainti 

Kuvia leirisaarelta voit katsella osoitteessa: www.nuoretkotkat.fi/participationisland 

 

 

http://benkku.munstadi.fi/sijainti
http://www.nuoretkotkat.fi/participationisland


                            

LEIRILLE MUKAAN: Kirjeen lopusta löydät leiriläisen varusteluettelon ja luettelon tavaroista, joita 
ei saa tuoda leirille. 8 päivää kestävälle telttaleirille on hyvä varata riittävästi joka 
säähän sopivia vaatteita.  

Leirille ei suositella otettavan mukaan kännyköitä ja arvokkaita kameroita eikä liiton 
vakuutus korvaa rikkoutuneita tai hävinneitä arvotavaroita. Leirialueella ei myöskään 
ole latausmahdollisuutta. Jos osallistujat kuitenkin ottavat kännykän mukaan, niin sen 
käyttö ei ole leirin itsetarkoitus. Leirillä tutustutaan uusiin kavereihin osallistutaan 
järjestettyyn ohjelmaan. Kännykän kotiin jättämisestä ja sen käytöstä ja 
tarpeellisuudesta leirillä on hyvä keskustella jo kotona ennen leirille lähtöä. Mihin 
kännyköitä tarvitaan leirin aikana ja mitä mahdollisuuksia kännyköiden kotiin 
jättäminen voisi tuoda? Ohjaajilla on kännykkä, johon leiriläisen vanhempi tai 
huoltaja voi olla yhteydessä tarvittaessa.  

Leirillä yövytään leirisaaren teltoissa, ellet olet sopinut etukäteen oman teltan 
tuomisesta. Teltassa nukkumista varten tarvitset oman makuualustan ja lämpimän 
makuupussin. Muistathan, että kukaan ei majoitu yksin. 

RUOKAILUT: Leirillä tarjoillaan neljä ruokaa päivässä: aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala. 
Ruokailu tapahtuu oman kyläsi ruokailukatoksessa. Ruoka valmistetaan 
keskuskeittiössä ja kuljetetaan leirikyliin. Jokaisessa kylässä on talkoolaisten puolesta 
ruokavastaavat, jotka hoitavat ruokien kuljetusta, tiskivesiä jne. Talkoolaiset 
tarvitsevat jokaisella ruoalla apua ruokailuihin liittyviä järjestelyitä varten eli pöytien 
pyyhkimistä, käsidesin jakoa, tiskivesien hoitoa jne.  

 Ruokailuita varten jokainen tarvitsee omat ruokailuvälineet eli sopalle sopivan 
lautasen, mukin, veitsen, haarukan ja lusikan. Tarvitset ruokailuvälineiden säilytystä 
varten kankaisen pussin sekä astioiden kuivaamista varten astiapyyhkeen.  

HYGIENIA: Peseytyminen leirillä tapahtuu saunoissa. Leirillä on pojille ja tytöille omat saunat. 
Saunat ovat leiriläisten käytössä määrättyinä aikoina. Saunojen yhteydessä on saaren 
ainoat suihkut. Kylissä on myös mahdollista lämmittää vesipadoissa vettä ja tehdä 
pieniä iltapesuja yms. pesuvateja apuna käyttäen.  

Leirin kaikki vessat ovat kuivakäymälöitä eli ulkohuusseja. Vessat ovat 
sukupuolineutraaleja eli kaikki vessat ovat kaikkien käytössä. Helsingin 
nuorisopalveluiden henkilökunta huolehtii vessojen tyhjennyksestä ja siisteydestä 
leirillä. 

ENSIAPU JA TURVALLISUUS: Leirikylissä on ensiapupakkaukset ja leirillä on lääkäri koko leirin ajan. 

Uiminen leirillä on sallittu hiekkarannalla mainittuina aikoina ja kylien laitureista sekä 
saunojen laitureista. Uimavalvonnasta vastaa aina leiriläisen oma ohjaaja. 
Hiekkarannalla uimisen lisäksi pääsee kokeilemaan myös mm. melontaa, sup-lautoja 
ja polkuveneitä ja siksi toimintaa ohjaa ja valvoo myös leirisaaren henkilökunta. 
Veteen ei saa hypätä missään uimapaikoissa, koska uimapaikat eivät ole syviä ja 
pohjassa on teräviä kiviä. 



                            

Hangon saaristossa on punkkeja, mutta se ei kuulu punkkien levittämän 
puutiaisaivotulehduksen riski alueisiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei suosittele 
rokotuksen ottamista tälle alueelle. Punkkitarkastusten tekeminen päivittäin on 
kuitenkin suositeltavaa ja jokaisesta kylästä löytyy pinsetit punkkien poistamiseen. 

ERITYISTÄ:  Tapahtuma on iso kansainvälinen leiri. Leirillä on siis mukava sekamelska kieliä ja 
kulttuureita. Myös leiriolosuhteet saaressa ovat moneen kotimaiseen leiriin 
verrattuna poikkeukselliset, sillä leirialue on saaressa, jonne on noin 15 minuutin 
merimatka. Kaikki ihmiset ja tavarat kuljetetaan saareen veneellä. Saaressa on 
saariston olosuhteet eli joskus voi tuulla tai sataa niin kovaa, että se vaikuttaa leirin 
ohjelmaan. 

Leirisaaren luonto ja maisemat ovat kauniita. Saaressa on upeat kalliorannat ja paljon 
metsää. Kylät, keskusalue ja saunat eivät ole ihan kiinni toisissaan. Kannattaa 
varautua siihen, että leirillä tulee käveltyä paljon.  

Kalliorantojen ja kävelymatkojen takia emme voi taata esteetöntä ympäristöä 
esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvalle eikä leirisaarella ole esteettömiä vessoja. 

Aikuiset lähtevät leirille ensisijaisesti lapsia sekä nuoria varten. Siksi puhumme 
kaikista aikuisista ohjaajina. Tämä yhteisöllisyys eli se, että kaikki huolehtivat 
toisistaan ja puhaltavat yhteen hiileen, erottaa Nuoret Kotkat matkatoimistoista. 
Leireillä jokainen on mukana leirin tekemisessä ja ohjelman järjestämisessä. Toisiin 
tutustumiseen kannattaa jokaisen panostaa etenkin leirin ensimmäisinä päivinä, sillä 
eri puolilta maapalloa tuleviin ihmisiin tutustuminen ja heidän kanssaan toimiminen 
ja eläminen on leirin paras anti. 

VAKUUTUS:  Järjestövakuutuksemme (Turva) on voimassa leirillä ja koskee kaikkia leiriläisiä, 
ohjaajia ja talkoolaisia. Vakuutus sisältää hoitokulut (sairaus, tapaturma), 
matkatavaravakuutuksen ja matkavakuutuksen. 

CAFE: Leirillä on kahvila, josta voit ostaa kuumia ja kylmiä juomia, herkkuja sekä Nuorten 
Kotkien tuotteita. Kahvilassa ei käytetä kertakäyttöisiä astioita. Otathan siis 
esimerkiksi oman mukisi mukaan asioidessasi Cafeessa. 

Cafeessa on mahdollista maksaa kortilla ja käteisellä. Ota käteinen mukaan pieninä 
seteleinä tai kolikkoina. Sopiva rahamäärä käyttörahaa leirille on 2-5 euroa päivässä. 

JUOMAVESI: Kylissä ja keskusalueella on vesihana ja hanoista tuleva vesi on juotavaa. Ota  
mukaan vesipullon, jota voit täyttää ja kuljettaa mukanasi. 

 
SÄHKÖ: Sähkönkäyttö leirisaarella on hyvin rajoitettua. Erityisesti leirin nuorempien 

kannattaa jättää kännykät ja muut sähkölaitteet kotiin. Ohjaajille suosittelemme 
hankkimaan varavirtalähteitä/vara-akkuja.  

 
SÄÄ: Kesäsää heinäkuisessa saaristossa vaihtelee ja on päivällä noin +20 astetta ja yöllä 

noin +13 astetta. Sade ja tuuli ovat aina mahdollisia.  



                            

 
LEIRINUOTIO: Leirikylissä vietetään nuotioiltoja. Tulen kanssa on oltava erittäin varovainen, sillä 

saaren luonto on usein kuivaa ja metsäpalon vaara on suuri.  
 
LEIRIN TEEMA: Leirin teema on osallisuus ja se on huomioitu jo leirin markkinoinnissa. Leiriä 

lähestyessä leirin sosiaalisen median kanavissa eli Facebookissa Participation Island 
2018 ja Instagramissa @participation_island on lisätietoja leiriin liittyen. Leirillä 
osallisuus näkyy mm. kylien toiminnassa eli tutustumisessa, ryhmäytymisessä ja 
kylissä vaikuttamiseen ja avoimuuteen panostetaan. Jokainen leiriaamu alkaa 
kyläpiirillä, jossa jokaisen mielipiteellä on merkitystä. Kylissä on toive&palaute -
laatikot, jotka leirikylän koordinaattorit lukevat päivittäin ja näin asioihin voidaan 
tarttua heti. Leirillä perustetaan myös lasten ja nuorten leiriparlamentti. Lisäksi 
leirillä on erilaisia työpajoja osallisuudesta ja vaikuttamisesta.   

 
Ota leirin somekanavat haltuun ja kommentoi ja jaa ja tykkää siellä aktiivisesti ja ole 
mukana vaikuttamassa ja tekemässä leiriä yhdessä! 
Facebook: Participation Island 2018 ja @nuoretkotkat 
Instagram: @participation_island ja @nuoretkotkat  

 
OHJELMA:  Leirillä on luvassa monipuolista ohjelmaa, josta löytyy kiinnostavaa tekemistä lapsille, 

nuorille sekä jotain myös aikuisille. 
 

Leirin ohjelmaa on sekä kylissä, että koko leirin tasolla. Aamupäivien ohjelma 
painottuu kyliin ja iltapäivällä ohjelmaa järjestetään keskustasolla kaikille yhteisissä 
toimipisteissä. Rohkaisemme, tuemme ja autamme leirin järjestäjien taholta kylissä 
tapahtuvaa ohjelmaa ja sen toteuttamista. Uskomme vahvasti, että kylätasolla 
ihmiset tutustuvat toisiinsa helpoiten kun toimitaan ja eletään yhdessä. Erityisesti 
leirin alussa on varattu reilusti aikaa kylissä tapahtuvaan toimintaan, tutustumiseen 
ja ryhmäytymiseen. 
 
Toivomme piirijärjestöiltä, osastoilta ja kaikilta osallistujilta ohjelmaa erityisesti omaa 
leirikylää varten. Erilaiset leikit, pelit, askartelu, onkiminen, yhdessä tekeminen jne. 
ovat varmasti osallistujien mieleen ja helppo järjestää oman kylän ohjaajien 
toimesta. Leirin järjestäjien taholta joka kylään toimitetaan perusmateriaaleja 
askartelua varten sekä leikkiohjeita jne. Jos tarvitset jotain erityistä oman ohjelman 
toteuttamiseen niin ole yhteydessä järjestäjiin. 
 
Leirillä on lisäksi paljon keskustasolla tapahtuvaa ohjelmaa. 
Ohjelma on jaoteltu neljään eri kategoriaan, jotka ovat: 

• liikunta ja seikkailu 

• työpajat 

• ilmaisutaito 

• leikit ja pelit 
 
Liikunta ja seikkailu pitää sisällään vesiaktiviteetteja kuten: uiminen, kanootit, kajakit, 
sup-laudat, polkuveneet, rantalentis. Lisäksi saaresta löytyy frisbeegolfrata, 



                            

jumppapallogolfrata ja kaikkeen tähän on mahdollista saada opastusta. Tämän 
jälkeen on mahdollista pelata omalla porukalla. Lisäksi on luvassa korikiipeilyä.  

 
Työpajoissa on luvassa osallisuusaiheisia työpajoja ja työpajoja 
seksuaalikasvatukseen liittyen. Seksuaalikasvatuksen työpajoista vastaa 
maailmanjärjestömme IFM-SEI:n projektiryhmä uusimman ”Let’s talk about sex” -
projektin puitteissa. 

 
Leikit ja pelit tarkoittavat aarteen etsintää, lipunryöstöä, mölkkyä ja muuta mukavaa, 
jota voi tehdä isommassa porukassa yhdessä tai useampi ryhmä yhtä aikaa. 
 
Leirillä vietetään tietysti isot avajais- ja päätösjuhlat koko leirin voimin.  
28.7. on leirillä avoimien ovien päivä, jolloin leirille voi tulla vierailemaan. 
Vierailupäivänä järjestetään Helsinki-Hanko-Helsinki bussikuljetus. Kuljetus lähtee 
Helsingistä Rautatieasema Fennian tilausajolaiturista kello 10.00 ja kestää noin 2 
tuntia. Hangosta takaisin Helsinkiin bussi lähtee kello 17.00. Vierailupäivänä 
vietämme kansainvälisiä markkinoita ja illaksi on luvassa yllätysohjelmaa. 
Vierailupäivän hinta on 25€ per henkilö sisältäen bussikuljetuksen ja lounaan. 
Pyydämme ilmoittautumisia vierailupäivään linja-auto ja venekuljetuksia varten 
osoitteeseen summercamp@nuoretkotkat.fi 18.7. mennessä. Bengtsårin laiturin 
parkkitilat ovat rajalliset, joten ilmoitathan myös jos olet tulossa omalla autolla ja 
tarvitset lounaan. 

 
LEIRIKYLÄT:  Leiri muodostuu värikoodatuista leirikylistä. Yhdessä kylässä asuu 100-200 

osallistujaa. Kylien värit ovat sininen, pinkki, keltainen ja vihreä. Oman kylän väri 
kannattaa huomioida vaikka omissa vaatteissa.  
 
Leirillä majoitutaan pääsääntöisesti 4 ja 10 hengen teltoissa. Telttajako tehdään 
majoittumisen yhteydessä. Jokaisessa kylässä on ruokailukatos, ulkovessat, astioiden 
pesupaikka, laituri ja nuotio paikka. Jokaiseen kylään tulee myös juotava 
vesijohtovesi. 

 
 Kylissä asuu kaiken ikäisiä eli ei ole erikseen nuorisokylää tai pienten lasten kylää. 

Leirialueet ovat kuitenkin sen verran kookkaita, että vanhempien lasten telttoja voi 
yrittää sijoittaa erilleen nuorempien lasten teltoista. 

 
Kylät muodostuvat seuraavista ryhmistä: 
 

• Sininen - kyläkoordinaattori, Pia Heinipuro, +358 (0)50 368 4553 
pia.heinipuro@gmail.com 

• Nuoret Kotkat - Helsinki, yhteyshenkilö Pia Heinipuro, 
pia.heinipuro@gmail.com 

• Rote Falken - Alkoven/Austria/Krems, Klaus Schöngruber, 
klaus.schoengruber@kinderfreunde.at 

• Framfylkingen - Kurt Frantzen, kurt@framfylkingen.no  

• Woodcraft Folk - Hackney, Juliette Harries, julietteharries@hotmail.com  

mailto:summercamp@nuoretkotkat.fi
mailto:pia.heinipuro@gmail.com
mailto:pia.heinipuro@gmail.com
mailto:klaus.schoengruber@kinderfreunde.at
mailto:kurt@framfylkingen.no
mailto:julietteharries@hotmail.com


                            

• Woodcraft Folk - Heaton, Rachel McMahon, 
rcmrachelmcmahon@hotmail.co.uk  

• Woodcraft Folk - Oxford, Tanja Fletcher, titania.tyler@gmail.com  
 

• Pinkki - kyläkoordinaattori, Sameli Valkama, +358 (0)40 778 8385 
sameli.valkama@gmail.com  

• Nuoret Kotkat - Varsinais-Suomi, Minka Järvenpää, 
minka.jarvenpaa@gmail.com  

• Nuoret Kotkat - Satakunta, Sari Mielonen, satakunta@nuoretkotkat.fi  

• SJD - Die Falken - Unterbezirk Recklinghausen, Dominik Höfer, 
dominik.hoefer@falken-re.de  

• SJD - Die Falken - Lübeck, Ulrich Pluschkell, info@falken-luebeck.de 

• Pionýr, z.s. - 32. Pionýrská skupina Galaxie, Tereza Navrátilová, 
navratilova.terez@gmail.com  

• Woodcraft Folk - Brighton, Declan Hier Harron, declanharron@gmail.com  

• Woodcraft Folk - Cambridge, Steve Vine, sgv@btinternet.com  
 

• Keltainen - kyläkoordinaattori Pirjo Väänänen, +358 (0)40 801 7090 
pirjo.väänänen@sak.fi  

• Nuoret Kotkat - Häme, Suvi Järvinen, hame@nuoretkotkat.fi 
• Nuoret Kotkat - Pirkanmaa, Tomi Matilainen, tomi.matilainen@elisanet.fi  

• SJD - Die Falken - Hamm & Unna, Heike Pente, kontakt@falken-hamm-
unna.de  

• Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Čáslav, Jakub Hanuš, kuba@pscaslav.cz 
Woodcraft Folk - Harrow, Clain Elven, tarsier@ntlworld.com  

• Esplac, Fènix - Esplais Les 100 Teies, Clàudia Milià Benito, 
esplailes100teies@gmail.com  
 

• Vihreä - kyläkoordinaattori Tipsu Bazouleva, +358 (0)40 449 3333 
tipsu.bazouleva@nuoretkotkat.fi  

• Nuoret Kotkat - Uusimaa, Juuso Nurminen juuso.nurminen@hotmail.com 

• Nuoret Kotkat - Savo, Sini Sedig, sini.sedig@luukku.com  

• Nuoret Kotkat - Kaakkois-Suomi, Jaana Saarinen, kaakkois-
suomi@nuoretkotkat.fi  

• Rote Falken - Upper Austria , Sandra Promberg, 
klaus.schoengruber@kinderfreunde.at  

• Framfylkingen - Kurt Frantzen, kurt@framfylkingen.no  

• Woodcraft Folk - Highgate and Holloway, Lillie Jeanrenaud, 
Ljeanrenaud@lsu.camden.sch.uk  

• Woodcraft Folk - Lewisham & Greenwich, Rosalind Epson, rosalindepson@gmail.com  
• Woodcraft Folk - Brooklands Badgers Leighton / Linslade, Christopher Braithwaite, 

chris.braitwaite1@virginmedia.com  
• IFM-SEI, Carly Walker-Dawson, carly@ifm-sei.org   

 
LEIRIN PÄIVITTÄINEN AIKATAULU:  
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 8:30 – 9:30 aamupala 
 10:00 – 12:00 ohjelmaa kylissä/kylittäin 
 12:00 – 13:00 lounas 
 14:00 – 17:00 ohjelmaa leirin keskustasolla 
 17:00 – 18:00 päivällinen 
 20:00 – 21:00 iltapala (tämä voi hieman vaihdella iltaohjelmasta riippuen) 
 20:00 – 24:00 iltaohjelman aikahaarukka 
 22:00 – 7:00 hiljaisuus leirikylissä 
 
 
LEIRIN SÄÄNNÖT: Leirillä on Suomen lain, leirisaaren henkilökunnan ja leirin järjestäjien 

määrittelemiä sääntöjä. Näiden sääntöjen lisäksi jokainen leirikylä voi sopia 
keskenään tarkemmista säännöistä ja ohjeista. Alla tiivistettynä tärkeimpiä sääntöjä: 

 

• Karttaan merkityltä leirialueelta ei saa poistua ilman ohjaajan lupaa. Alueelta 
poistumista on ilmoitettava aina kyläkoordinaattoreille. 

• Väkivalta, sotalelut ja kiusaaminen ovat kiellettyjä. 

• Muukalaisviha ja rasismi ovat kiellettyjä . 

• Ei tarkoittaa ei! 

• Kuvia ja videota ottaessa kysytään lupa kuvattavilta. 

• Uimaan saa mennä vain ohjaajan valvonnassa eikä veteen saa hypätä. 

• Hiljaisuus leirikylissä kello 22:00-7:00. 

• Tulen tekeminen ja tupakointi on sallittua vain määrätyissä paikoissa. 

• Leirialue on luonnonsuojelualuetta eli luonnon tai kasvillisuuden tuhoaminen ja 
muokkaaminen on kiellettyä. 

 
TUPAKOINTI, ALKOHOLI JA HUUMEET: Suomen lain mukaan tupakointi on kielletty alle 18-

vuotiailta. Aikuiset voivat tupakoida ainoastaan merkityissä paikoissa. Nuuskan ja 
sähkötupakan käyttöä koskevat samat säännöt kuin tupakointia. Alkoholin ja 
huumeiden käyttö leirialueelle on kielletty. 

 
KUVAAMINEN: Toimintaa leirillä dokumentoidaan. Kuvia ja videoita voidaan käyttää leiriin 

liittyvässä viestinnässä ja tulevaisuudessa Nuorten Kotkien viestinnässä. Julkaistavat 
kuvat ovat hyvän maun mukaisia eikä kenenkään mainetta loukata. Ilmoitathan jos 
lapsesi kuvia ei saa käyttää. 

 
SAAPUMINEN JA LÄHTÖ:  Leiri alkaa 25.7. keskiviikkona ja päättyy 1.8. keskiviikkona. Nämä ovat 

ne päivät, jolloin leirimaksuun kuuluvat kuljetukset leirille ja leiriltä järjestetään. 
Muina päivänä saapuminen tai leiriltä lähteminen on mahdollista vain erittäin 
painavista syistä ja erikseen sovittaessa. 

 
OSALLISTUMISEN PERUUTTAMINEN:  Jos joudut perumaan osallistumisesi niin ilmoita siitä omaan 

piiriisi mahdollisimman nopeasti. Maksua ei peruutustapauksessa palauteta. Jos 
leirille osallistuminen peruuntuu sairauden takia, voi lääkärintodistuksen kanssa 
hakea korvausta osallistumismaksusta Nuorten Kotkien jäsenvakuutuksesta. 

  



                            

 
Lisätietoja: 
 
Sähköpostilla: summercamp@nuoretkotkat.fi (Soili ja Sami käyttävät molemmat tätä osoitetta) 
 
Soili Sirenne, kulttuuri ja kansainvälisyyssuunnittelija, Nuorten Kotkien Keskusliitto 
soili.sirenne@nuoretkotkat.fi ja +358 50 581 5288 
 
Sami Siltaloppi, järjestökoordinaattori, Helsingin Nuoret Kotkat 
sami.siltaloppi@nuoretkotkat.fi ja  +358 50 339 8230 
 
Leirin nettisivut: www.nuoretkotkat.fi/osallisuudensaari ja 
www.nuoretkotkat.fi/participationisland  
Facebook: Participation Island 2018 ja @nuoretkotkat 
Instagram: @participation_island ja @nuoretkotkat 
Twitter: @nuoretkotkat 
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Pakatkaa yhdessä lapsen kanssa, jotta lapsi tietää, mitä hänellä on mukana. 
Nimikoikaa kaikki lapsen tavarat vaatteista pyyhkeisiin ja ruokailuvälineisiin. 
Älä pakkaa tavaroita kovaan matkalaukkuun. Ne eivät mahdu telttoihin. 

Leiriläisen varusteluettelo: 

 tyyny, makuupussi ja makuualusta 
 2 kpl kylpypyyhettä + peflettipyyhe saunomista varten 
 ruokailuvälineet (särkymättömät syvä lautanen, muki, haarukka, lusikka ja veitsi) pakattuna kankaiseen 

pussiin + 2 astiapyyhettä 
 juomapullo 
 peseytymisvälineet: shampoo, saippua, hammasharja ja –tahna, kampa/harja 
muut henkilökohtaiset hygieniatuotteet (deodorantit, kosteusvoiteet jne.) 
 aurinkovoide, hyttyskarkote 
 lenkkarit, sandaalit, kumisaappaat 
 ulkoiluun sopivat päällysvaatteet (takki ja housut), (jos kotoa löytyy niin suosittelemme ottamaan 

mukaan oman kylän värisiä vaatteitta) 
 sadevaatteet (ei sateenvarjoa) 
päähine (lippis, hattu, huivi ja/tai pipo) 
 villasukat 
 uima-asu 
 pitkähihaisia paitoja ja pitkiä housuja 
 t-paitoja, shortseja 
 alusvaatteita ja sukkia 
 fleecetakki tai villapaita, pitkät välihousut 
 2 yöpukua (pitkähihainen ja -lahkeinen pyjama) 
 kankainen likapyykkipussi 
 henkilökohtaiset lääkkeet (tieto lääkityksestä ilmoittautumislomakkeeseen ja lapsen ohjaajalle sekä 

lääkkeen annostusohje kirjallisena) 
 taskurahaksi kolikoita ja pieniä seteleitä. Sopiva rahamäärä leirille on 2-5 euroa päivässä 

Lisäksi voit ottaa: 
 pitkähihainen paita, jonka voi käyttää marionettinuken tekoon nukketeatterityöpajassa 
 paita, jonka voi tuunata ja siihen voi piirtää 

Leirille ei saa tuoda 

• pelikonsoleita 

• energiajuomia 

• päihteitä 

• teräaseita 

• tulentekovälineitä 

• arvotavaroita tai kalliita koruja/ vaatteita 

• lasipulloja 


