
Hei sudenpennun 

vanhempi/läheinen! 

Tulleista kysymyksistä johtuen 

tarkennamme Tammileirin 

lähijohtajaohjetta: 

Leiri on to-su. Lähijohtajan toivotaan olevan paikalla to-su, emmekä voi lähteä leirille jos meillä ei 

ole lähijohtajia myös to-pe. Lähijohtajien oletetaan olevan paikalla myös yöt, mutta 

erikoistapauksissa voimme keskustella esim. illalla 22 asti olemisesta ja palaamisesta aamun 

herätykseen mennessä. 

Perheen/ kahden perheen vanhemmat voivat myös jakaa leirin esim: 

Perheen 1 äiti on to-pe ja perheen 2 isä la-su. Näin molempien lapset voivat olla koko leirin. 

Koko ajaksi leirille lähtevä lähijohtaja saa leirimaksuun 35 € tuen lippukunnalta. 

Puolikkaaksi leiriksi (to-pe/la-su) lähtevä lähijohtaja saa tukea 17,5€. 

 

Lähijohtajana toimimisesta: 

Tässä esimerkki leirin aikataulusta. Mynämäen Maahiset liikkuvat koko ajan leirillä 

lippukuntana, eli olemme yhdessä kaikki sudenpennut sekä kaikki lähijohtajat. 

Leirilippukunnanjohtaja huolehtii tarkemmista aikatauluista. Et siis ole yksin! 



Lähijohtajana vastuullasi on että lapset ovat ajoissa oikeassa paikassa, oikeissa varusteissa. Leirille 

saavuttaessa jaetaan porukkaa jotenkin fiksusti, esim. että vastuullasi on hoitaa oman telttasi 

sudenpentujen varustus.  

Lähijohtajana olemme koko ajan kiinni lapsissa, tosin riippuen ohjelmasta, jokaiselle pyritään 

takaamaan tasapuolisesti taukoa. Esim. jos on vapaa-aikaa 1 h, voimme päättää että sinulla on nyt 

45 min tauko (jolloin voit mennä esim. nukkumaan, kävelylle, suihkuun, johtajakahvilaan) ja sitten 

taas seuraavassa ohjelmassa jollain muulla on tauko. Tai kun menemme ohjelmaan joka kestää 

esim. 13.30-15.00, voi riittää että paikalle lasten kanssa jää 75% lähijohtajista ja 25%:lla voi olla 

taukoa sen aikaa. 

Esimerkki lähijohtajan päivästä Tammileirillä: 

7.30 herätys, katso että oman telttasi lapset tekevät aamutoimet ja ovat säänmukaisissa 

varusteissa 

7.50 lähtö aamupalalle (koko lippukunta yhdessä) 

9.15 takaisin leiripaikalla, katso että telttasi lapsilla on mukana kaikki ohjelmaan tarvittavat 

varusteet 

9.30 lähtö ohjelmaan (koko lippukunta yhdessä) 

12.30 lounas (koko lippukunta yhdessä) 

13.15 katso että telttasi lapsilla on mukana kaikki ohjelmaan tarvittavat varusteet 

13.30 lähtö ohjelmaan (koko lippukunta yhdessä) 

14.00-15.00 TAUKO (muut lähijohtajat pärjäävät ohjelmassa ilman sinua) 

15.30 vapaa-aikaa, olet vahtimassa lapsia leirissä 

17.30 päivällinen (koko lippukunta yhdessä) 

19.30 alaleirin oma ilta (koko lippukunta yhdessä) 

21.00 iltapala leiripaikalla (koko lippukunta yhdessä) 

katso että oman telttasi lapset tekevät iltatoimet ja laita heidät nukkumaan 

22.00 hiljaisuus (tämän jälkeen osa lähijohtajista voi lähteä johtajakahvilaan, kunhan osa jää 

vahtimaan lapsia) 

Tammileirin virallinen ohjeistus on, että VÄHINTÄÄN 1 lähijohtaja / 10 sudenpentua, 

mutta kun jonoon ilmoittautumisaika päättyy, katsomme mikä on tilanne ja mikä on määrä jonka 

yksi lähijohtaja pystyy ”hallitsemaan” lapsia. 

 

Tammileiri on loistava tilaisuus päästä kokemaan hieman suurempi partioleiri! Leiriä on tehty jo 

yli vuosi etukäteen jotta se olisi innostava kokemus niin sudenpennulle kuin meille 

lähijohtajillekkin! Pääosa leiristä tietysti vietetään lasten seurassa,  mahdollistaen heille hyvä 

leirikokemus. Tammileirillä 2019 on kuitenkin erityisesti panostettu lähijohtajien viihtyvyyteen, 

esim. aikataulutuksessa ja johtajien ohjelmassa.  

 


