
 Kobold’17 

[kób�lt] 
 
Muinaisten kansojen mytologioiden tarunhohtoinen kummajainen, jonka ympärille 
kietoutuvia salaisuuksia eivät taidokkaimmatkaan tutkijat ole saanet selvitettyä. 
Legendojen mukaan Kobold elää vielä tänäkin päivänä keskuudessamme ja on valmis 
paljastamaan tarkasti varjellun aarteensa, jos sen metsästäjä on vain tarpeeksi 
rohkea. 
 
Hei rakkaat partiolaiset! Tämän vuoden syysleiri järjestetään pe-su 6.-8.10. Tervastulen kämpällä eli 
Pattijoen metsäkirkolla. Teemana on salaperäisen Koboldin salaisuus, leirillä voi siis tapahtua ihan mitä 
vain! 
 
Leirille saavutaan omin kyydein osoitteeseen Leiritie 92140 Pattijoki aikavälillä 17.30-18.00. Kapean 
tien ja rajallisen parkkitilan vuoksi leiriläisiä ei viedä itse kämpälle asti, vaan heidät jätetään 
Mansikkakarintien varteen (johtajia on paikan päällä ohjeistamassa). Leiripaikkaan on tienvarresta noin 
puolen kilometrin kävelymatka. Leiriläiset voi hakea kotiin klo 14.30-15.00 välillä,  joustavalla 
aikataululla pyrimme ehkäisemään teiden hallitsematonta tukkeutumista.   
 
Leirillä nukutaan kaminateltoissa, mutta muistuttaisimme silti varautumaan lämpimin makuupussein ja 
yövaattein, sillä pimenevät syysillat voivat olla hyvinkin kylmiä. Sudenpennut nukkuvat ensimmäisen 
yönsä sisällä, mutta toisena yönä pääsevät hekin telttailun makuun. Ensimmäistä kertaa leireilevien 
sudarien vanhemmat voivat tulla telttayönä lapsen tueksi alkaen n. klo 19 illalla.  Perhepartiolaisten on 
mahdollista osallistua leirille lauantai-iltana klo 17.30-19.30.  Heille järjestetään hauskaa toimintaa 
sekä pientä purtavaa! 
 
Ilmoittautuminen tapahtuu kuksan kautta. Huoltajat ilmoittavat alaikäiset huoltajatunnuksillaan. 
Perhepartiolaiset ilmoittautuvat myös kuksaan ei (vielä) partiolaisten lomakkeella.  
 
Ilmottautumislinkki: kuksaan.fi/17095 
 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 1.10. Tapahtuma laskutetaan Kuksan kautta ilmoittautumisen 
loputtua. 
 
Lerin hinnat: 
Leiriläinen  20 e 
Perheen seuraavat  leiriläiset  12 e 
Johtaja 10 e 
Vanhempi (1vrk) 5 e  

( - sisältää ilta- ja aamupalan) 
Perhepartiolainen 2e 
 
Terveisin 
Leirinjohtaja, 
Kalle Kanervo   
puh. 0442417123 

http://kuksaan.fi/17095


Koboldin suurenmoista salaisuutta selvittäessäsi tarvitset ainakin nämä: 
 

❏ partiohuivi 
❏ rinkka tai iso reppu, ei kymmentä eri kassia ja pussukkaa 
❏ rinkan sadesuoja tai jätesäkki 
❏ lämmin pipo 
❏ kaulahuivi/putkihuivi 
❏ aluskerrasto (ei puuvillainen) 
❏ villa- tai fleecepaita 
❏ parit pitkät housut (ei farkut) 
❏ pari pitkähihaista paitaa 
❏ t-paita 
❏ useammat alusvaatekerrat ja sukat 
❏ lämmin yöasu 
❏ kahdet lapaset 
❏ lämmin takki  
❏ ulkohousut  
❏ sadeasukokonaisuus 
❏ haikkikengät, esim vaelluskengät tai lenkkitossut (sään mukaan) 
❏ kumisaappaat  
❏ villasukat 
❏ talvimakuupussi ja paksu alusta/ kaksi ohuempaa päällekkäin 
❏ päiväreppu 
❏ puukko 
❏ muistiinpanovälineet 
❏ istuinalusta 
❏ tasku- tai otsalamppu 
❏ tulitikut 
❏ kompassi 
❏ muovipusseja likavaatteille 
❏ juomapullo 
❏ pyyhe 
❏ shampoo 
❏ hammasharja ja -tahna 
❏ nenäliinoja 
❏ ea-pakkaus, jossa ainakin laastareita 
❏ henkilökohtaiset lääkkeet käyttöohjeineen johtajia varten 
❏ kangaskassi, jossa: 

❏ syvä lautanen 
❏ muki 
❏ aterimet 
❏ astiapyyhe 

❏ puhelimen saa ottaa leirille omalla vastuulla, mutta sitä saa käyttää vain ohjelman 
ulkopuolella (latausmahdollisuutta ei ole) 

 
Huomatkaa, että leiriläisten vaatteet on nimikoitava. 


