Aikamatka
Seikkailijaosaston oma talvileiri 21.-23.3.2014 Rokualla

Millaista musiikkia vanhempasi kuuntelivat nuoruudessaan? Oliko Pohjan Veikoissa seikkailijoita 50
vuotta sitten? Miten lypsäminen sujuu?
Seikkailijaosaston omalla talvileirillä tutustutaan historiaan ja suoritetaan siinä sivussa Historiantutkijataitomerkki. Ja koska hiihtokelit ovat maaliskuussa parhaimmillaan, emme pysy vain sisätiloissa, vaan
suuntaamme omien joukkueiden kanssa hiihtoretkelle suorittamaan Hiihto-taitomerkkiä. Vanhimmat
seikkailijat (eli joukkueet Sirius ja Pegasus) eivät lähde hiihtoretkelle, vaan tutustuvat sen sijaan talvitelttailun
saloihin ja viettävät toisen yön pihalla kaminalämmitteisessä teltassa!
Leirille lähdetään perjantaina bussilla Ynniltä klo 18.00. Olethan paikalla jo 17.45. Paluu tapahtuu samaan
paikkaan sunnuntaina klo 14.00. Retkipaikkana toimii ONMKY:n leirikeskus. Nukumme siis sisätiloissa,
lukuun ottamatta viimeisen vuoden seikkailijoita (Sirius ja Pegasus), jotka pääsevät kokeilemaan yöpymistä
kaminalämmitetyssä teltassa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.
Kääntöpuolelta löytyy varustelista, jonka mukaan reppu tai rinkka kannattaa pakata. Bussi ei pääse
leirikeskukseen perille asti, vaan rinkkoja täytyy kantaa jonkin matkaa. Tavarat tulee pakata yhteen rinkkaan –
kaikenlaiset irtonaiset tai huonosti reppuun kiinnitetyt makuupussit ja muut nyssäkät kun vaikeuttavat repun
kantamista valtavasti. Seikkailija voi itse päättää, haluaako perjantai-iltana hiihtää vai kävellä matkan bussilta
leirikeskukselle ja pukea sen mukaan jalkaansa joko monot tai kengät. Taskulamppu kannattaa lähtiessä pakata
taskuun, jotta sen saa metsässä heti ensimmäiseksi käteen!
Hyväksi havaitun käytännön mukaan bussimatkat ovat täysin karkittomia. Omia herkkuja saa syödä vasta
lauantaina aamiaisen jälkeen, joten ne kannattaa pakata huolellisesti rinkkaan odottamaan.
Talvileiri maksaa 30 euroa, joka laskutetaan jälkikäteen. Hintaan sisältyy leiriohjelma, taitomerkit, matkat ja
ruokailut leirin aikana. Vakuutusten vuoksi leirin osallistujilla tulee olla Suomen Partiolaisten jäsenmaksu
maksettuna. Jos jäsenmaksuasioissa on epäselvyyksiä, ota yhteyttä jäsenrekisterinhoitaja Raisa Lindemaniin
(050 308 0773, raisa.lindeman@gmail.com).
Leirin perumissäännöt: Tapahtumaan on ilmoittauduttava kirjallisesti viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua ilman kustannuksia ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Jos peruutus
tapahtuu vähintään kaksi vuorokautta ennen tapahtuman alkua, peritään puolet osallistumismaksusta ja sen jälkeen koko
osallistumismaksu. Jos peruutus tapahtuu sairauden takia, ei osallistumismaksua peritä. Sairaudesta on annettava kirjallinen selvitys
mielellään lääkärintodistuksella varustettuna. Peruutukset ilmoitetaan leirin johtajille.

Pohjan Veikkojen nettisivut (pv.onmky.fi) kannattaa tarkistaa ennen leirille lähtöä mahdollisten muutosten tai
lisätietojen varalta.
Leiristä saa lisätietoja omilta joukkueenjohtajilta ja leirinjohtajilta:
Emilia Körkkö, 045 136 5552, emilia.korkko@hotmail.com
Vilma Kojola, 040 036 6268, vilma.ko98@hotmail.com
Sara Miesmaa, 045 651 8406, sara.miesmaa@gmail.com
Leirin aikana voit tarvittaessa olla yhteydessä seikkailijaluotsi Katri Nikulaiseen, 040 502 5341.
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Partiohuivi kaulaan
Partiohuppari
Reppu tai rinkka, johon kaikki tavarat pakataan, ja jonka seikkailija voi itse kantaa bussilta kämpälle
Pikkureppu lauantain hiihtoretkelle (Sirius ja Pegasus eivät tarvitse tätä)
Makuupussi ja tyynyliina (Siriuksen ja Pegasuksen seikkailijoilla tulee olla lämmin makuupussi ja
makuualusta)
Sukset, sauvat (nippuun pakattuna) ja monot (jalkaan, mikäli haluat hiihtää perjantaina bussilta
leirikeskukselle. Mikäli mieluummin kävelet, pakkaa monot rinkkaan.)
Lämpimät ulkokengät
Lämmin ulkovaatetus (lämpimät käsineet, pipo, kaulahuivi, ulkohousut…)
Mukava sisävaatetus
Tossut tai villasukat
Yöpuku (kaminateltassa yöpyville Siriukselle ja Pegasukselle hyvä yöasu on esimerkiksi pitkähihainen
kerrasto, kuivat sukat, villasukat, kaulahuivi ja pipo)
Vaihtovaatteet (erityisesti kuivia sukkia, villasukat, kinttaat)
Taskulamppu (mieluiten otsalamppu) - tarkista, että lamppu toimii ja laita se lähtiessä takin taskuun,
jotta saat sen heti käteen, kun bussi on perillä.
Varaparistot taskulamppuun
Istuinalusta
Juomapullo
Suorituskortti ja muistiinpanovälineet
Puukko tupessa
Tulitikut vesitiiviisti pakattuna
Pienet ensiapuvälineet
Omat lääkkeet ja tarvittaessa ohjeistus leirinjohtajille
Muoviset ruokailuvälineet kangaspussiin pakattuna (muki, lautanen, haarukka, lusikka, veitsi)
Omat hygieniavälineet (mm. hammasharja ja -tahna)
Kirja, sarjakuva tai unilelu, jos haluaa.
Pientä naposteltavaa kohtuudella (herkkuja saa syödä vasta lauantaina)

Pakkaa kaikki tavarasi rinkkaan tai tarpeeksi suureen reppuun ja ota huomioon että joudut kantamaan rinkkaa
retkellä jonkin verran. Älä anna äiskän/iskän/siskon/veljen/kummin/naapurin pakata rinkkaa yksin, vaan
pakkaa se itse tai jonkun isomman kanssa, jotta tiedät, mitä sinulla on mukanasi ja mistä taskusta mikäkin asia
löytyy. Muista myös nimikoida varusteesi. Erityisesti huppari, huivi, sukset, monot, kengät ja tavallisimmat
ruokailuvälineet vaihtavat herkästi omistajaansa!
Vaikka nukummekin sisällä, vietämme myös paljon aikaa ulkona, joten lämpimät varusteet ovat todellakin
välttämättömät.
Kännykkääsi et tarvitse mukaan, tarvittaessa saat lainata joukkueenjohtajan puhelinta. Partiovakuutus ei
korvaa rikkimennyttä kännykkää tai muuta elektroniikkaa. Jos silti päätät ottaa puhelimesi mukaan, pidä se
kiinni reissun aikana ja säilytä se vesitiiviisti esimerkiksi muovipussissa, jottei se mene rikki ja akku kestää
sunnuntaihin asti.

Ilmoittautumislappu palautetaan käytävän metalliseen postilaatikkoon torstaihin 13.3. klo 20 mennessä.
Annan seikkailijalle luvan osallistua Aikamatka-talvileirille 21.-23.3.2014
Nimi:__________________________________________________ Syntymävuosi: _____________
Joukkue:_________________________________ Hiihtotaito: Hyvä / Kohtalainen / Huono / Ei ole
Allergiat, erityisruokavaliot ja muuta, joka johtajien tulisi huomioida:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus, nimenselvennys ja puhelinnumero leirin aikana:
________________________________________________________________________________

