
 

 

 

           

 

TERVETULOA BPC-LEIRILLE 

Kesä on vihdoin täällä ja on aika ryhtyä valmistautumaan leiriä varten. Tästä leirikirjeestä löytyy 

tietoa leirille valmistautumista varten.  

 

SAAPUMINEN LEIRILLE 

Lippukunnat ovat jaettu leirin ajaksi savuihin, joita on leirillä viisi. Leiri alkaa kaikilla leiriläisillä 

perjantaina 26.6.2015. Ruuhkan ja jonottamisen vähentämiseksi leirille saavutaan savuittain seu-

raavasti: 

 

Savu Lippukunnat Saapumisaika  Saapumispaikka 

Savu 1 Pohjan Veikot 7:45 Parkkipaikka 2 

Savu 2 Pohjolan Pirteät 8:00 Parkkipaikka 1 

Savu 3 Pateniemen Polunpolkijat,  

Putaan Vilkkaat ja Illinkiertäjät 

8:15 Parkkipaikka 2 

Savu 4 Oulun Valppaat ja Oulun Metsänkävi-

jät 

8:30 Parkkipaikka 1 

Savu 5 Toimarit, Kiimingin Virkut ja Koski-

veikot 

8:45 Parkkipaikka 2 

 

Leirikirjeen liitteenä löytyy leirialueen kartta, josta voit tarkistaa parkkipaikkojen sijainnin.  

 

ILMOITTAUTUMINEN LEIRILLE 

Leirialueelle (pääportille) saavutaan lippukunnittain. Ilmoittautuminen alkaa 30 minuuttia saapu-

misajan jälkeen. Noudatathan annettua aikataulua, jotta kaikki sujuu jouhevasti. Johtajat keräävät 

leiriläisiltä lupalaput viimeistään ennen pääportille saapumista. Leiriläiset saavat ilmoittautumisen 

yhteydessä rannekkeen, joka on pidettävä ranteessa koko leirin ajan. Lisäksi leiriläiset saavat leiri-

läisen kirjan, josta löytyy tietoa leirin aikatauluista ja järjestelyistä.  

 

 



 

 

 

           

LEIRILTÄ POISTUMINEN 

Sudenpentujen ja seikkailijoiden leiri päättyy sunnuntaina 28.6.2015 ja heidän hakunsa 

on porrastettu seuraavasti: 

 

Savu Lippukunnat  Hakuaika Hakupaikka 

Savu 1 Pohjan Veikot 20:45 Parkkipaikka 2 

Savu 2 Pohjolan Pirteät 20:45 Parkkipaikka 1 

Savu 3 Pateniemen Polunpolkijat,  

Putaan Vilkkaat ja Illinkiertäjät 

21:15 Parkkipaikka 2 

Savu 4 Oulun Valppaat ja Oulun Metsänkävi-

jät 

21:15 Parkkipaikka 1 

Savu 5 Toimarit, Kiimingin Virkut ja Koski-

veikot 

21:15 Parkkipaikka 2 

 

Tarpojien, samoajien ja vaeltajien leiri loppuu keskiviikkona 1.7.2015 ja heidän hakunsa on por-

rastettu seuraavasti:  

 

Savu Lippukunnat  Hakuaika Hakupaikka 

Savu 1 Pohjan Veikot 20:15 Parkkipaikka 2 

Savu 2 Pohjolan Pirteät 20:15 Parkkipaikka 1 

Savu 3 Pateniemen Polunpolkijat,  

Putaan Vilkkaat ja Illinkiertäjät 

20:45 Parkkipaikka 2 

Savu 4 Oulun Valppaat ja Oulun Metsänkävi-

jät 

20:45 Parkkipaikka 1 

Savu 5 Toimarit, Kiimingin Virkut ja Koski-

veikot 

20:45 Parkkipaikka 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           

LEIRILÄISEN HENKILÖKOHTAISET LEIRIVARUSTEET 

Pakkausohje 

Pakkaa varusteet erillisiin vedenpitäviin pusseihin. Ruokailuvälineet pakataan kuitenkin kangaspus-

siin. Merkitse jokaiseen varusteeseen oma nimesi ja lippukuntasi. Jätä arvotavarat kotiin. Leiri ei 

vastaa tavaroiden katoamisesta tai rikkoutumisesta. Partiovakuutuksessa on tavaroiden varasta-

mista ja rikkoutumista koskevia erityisehtoja, joihin kannattaa tutustua huolella ennen leiriä. 

 

Yleiset 

□ rinkka ja sen sadesuoja (tai jätesäkki) 

□ päiväreppu 

□ istuinalusta 

□ muistiinpanovälineet (lyijykynä ja vihko) 

□ tasku- tai otsalamppu ja varaparistot 

□ terävä puukko (ei linkkuveitsi) 

 

Vaatteet 

Varaudu sekä kylmään että lämpimään sää-

hän. Leirillä ei ole mahdollisuutta pestä vaat-

teita. 

 

□ päähine 

□ pipo  

□ tuulenpitävä takki 

□ hansikkaat 

□ aluskerrasto 

□ kahdet pitkät housut 

□ villapaita- ja sukat 

□ alusvaatteita ja sukkia  

□ shortseja ja t-paitoja 

□ kumisaappaat 

□ vaelluskengät tai lenkkarit sekä sandaalit 

□ sadeasu (housut ja takki) 

□ muovipusseja likavaatteille 

 

Yöpymisvarusteet 

□ makuupussi 

□ makuualusta 

□ tyyny 

□ yöasu 

 

 

 

Ruokailuvälineet 

Särkymättömät, ei kertakäyttöiset 

□ kaksi syvää lautasta 

□ kaksi korvallista mukia 

□ lusikka, haarukka ja veitsi 

□ astiapyyhe 

□ juomapullo (vähintään 1 litra) 

 

Peseytymis- ja hygieniavälineet 

□ 2 pyyhettä (iso ja pieni) 

□ uima-asu 

□ uimakengät (esim. Crocsit; uimaan ei 

pääse ilman) 

□ shampoo ja saippua 

□ hammasharja- ja tahna 

□ aurinkorasva 

□ huulirasva 

□ hiusharja 

□ nenäliinoja 

□ kuukautissuoja (tytöt) 

 

Partiovarusteet 

□ tulostettu (Kuksasta) jäsenkortti 

□ lupalappu (myös ei-partiolaiset) 

□ partiohuivi 

□ partiopaita (tai tummansininen pusero) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           

Lääkkeet ja ensiaputarvikkeet 

□ henkilökohtaiset lääkkeet ja niiden ohjeet  

□ särkylääke 

□ laastaria 

□ rakkolaastaria 

□ ideaali- tai tukiside 

□ hyttysmyrkky 

□ kela-kortti 

□ kyypakkaus 

 

Lisäksi voit ottaa mukaan 

□ lukemista 

□ laulukirja 

□ pelikortit 

□ unilelu 

□ kamera 

□ aurinkolasit 

  

Tarpojien ohjelmaan liittyvät varusteet 

□ pyörälaukku 

□ 1 kpl pyörään sopiva sisäkumi 

□ kuminpaikkaussarja (ei spray) 

□ renkaanvaihtotyökalut 

□ pumppu 

□ aurinkolasit 

□ narua 

□ purkinavaaja 

□ älypuhelin, jos omistaa (Twitter, In-

stagram, Facebook asennettuna, jos ikä riit-

tää ja vanhemmilta lupa) 

□ puhelimen varavirtalähde, jos omistaa 

□ kaksi ompeluneulaa 

□ sakset 

□ rulla ompelulankaa 

□ pefletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisäksi tarpojat ja siirtyvät seikkailijat tar-

vitsevat seuraavat varusteet 

□ pelastusliivit (jos on) 

□ pienet ea-välineet 

□ polkupyörä 

□ kypärä 

□ lukko pyörään 

□ tulitikut (vedenpitävästi pakattuna) 

 

Samoajien ohjelmaan liittyvät varusteet 

□ kamera 

□ kännykkä ja laturi 

□ leiri-chic-asu 

□ työhanskat 

□ remppavaatteet 

 

Vaeltajien ohjelmaan liittyvät varusteet 

□ polkupyörä 

□ pyörälaukku 

□ kypärä 

□ kännykkä ja laturi 



 

 

 

           

TARPOJIEN HAIKKI 

Tarpojien kannattaa huomioida pakkaamisessa, että heidän ohjelmaansa kuuluva haikki alkaa heti 

perjantaina. Tarpojilla on mahdollisuus jättää osa varusteista haikin ajaksi leiriin. Kannattaa varau-

tua kuljettamaan varusteita pyörällä, sillä haikkiin kuuluu pyöräilyosuus.  

 

ROIHU IN THEATER NEAR YOU – ROIHUN YHTEISTEN OHJELMIEN KOE-ESIINTYMISKIERTUE 

Haluatko tietää, miltä näyttää 15 000 partiolaista istumassa metsässä - ja katsomassa sinun tai 

ryhmäsi esitystä lavalla? Tule kokeilemaan, miltä tuntuu esiintyä kameralle laulaen, soittaen tai 

yhdessä esiintyen! Roihu in Theater near You -kiertue seikkailee ympäri Suomea kesällä 2015 ja 

etsii juuri teitä, innokkaita partiolaisia, mukaan Roihu-vuoden 2016 tarinan suurimpiin pyörteisiin! 

Raadissa mukana partiolaisten lisäksi ammattilaisia, joten saat myös arvokasta palautetta omasta 

lempilajistasi. 

 

Roihu vierailee BPC-leirillä 28.–29.6.2015 

 

LEIRIALUEEN KARTTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           

LISÄTIETOA  

Ajankohtaisia kuulumisia ja lisätietoa leiristä löytyy muun muassa: 

 

Leirin nettisivuilta:   www.pohjanmaa.partio.fi/BPCleiri 

Leirin Facebook-sivuilta:   www.facebook.com/BPC2015 

Leirin Twitteristä:    @BPCleiri ja #BPCleiri 

 

Kysymyksiin vastaa:  bpcleiri@pohjanmaa.partio.fi 

 

 

NÄHDÄÄN BPC:LLÄ! 

 

 

 


