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Savun terveiset!!

Kesäleiri BPC kolkuttaa jo ovella, on siis aika kerrata mitä tulevat päivät pitävät sisällään
Pohjan Veikoille sekä savumme ei-partiolaisille. Paina siis tarkasti mieleesi nämä
muutama asia, niin leirille saapuminen, sieltä lähtö sekä tietysti itse leirillä olo pitäisi sujua
mutkattomasti.!

!
!

Pääsylippu leirille!
Jokainen leirille ilmoittautunut saa leirin alkaessa ranteeseensa leirin rannekkeen, sekä
Buff-huivin leirin logolla. Lisäksi jokaisella leiriläisellä tulee olla lippukuntansa huivi
kaulassa leirin ajan. Ilman ranneketta ja/tai partiohuivia ei pääse leirialueelle.
Pesteissä toimivat vanhemmat ja muut ei-partiolaiset saavat savunjohtajalta leirin alkaessa
lainaan Pohjan Veikkojen huivin.!

!
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Saapuminen leirille & lähtö leiriltä!
Pohjan Veikot kokoontuvat leirikirjeen ohjeen mukaisesti Raatinsaaren eteläiselle
parkkipaikalle perjantaina 26.6. klo 7.45. Haku kotiin tapahtuu samalta parkkipaikalta,
sudenpennuilla ja seikkailijoilla sunnuntaina 28.6. klo 20.45 ja tarpojilla, samoajilla
sekä vaeltajilla keskiviikkona 1.7. klo 20.15. Huomaa, että tarpojiin siirtyvät seikkailijat
(Orion ja Lyyra) jatkavat leireilyään keskiviikkoon asti.!
!
Myös vanhemmat voivat tulla kokeilemaan leirin tunnelmaa ilmoittautumalla
leiriportilla päivän ajaksi pestiin. Pestissä saattaa päästä mukaan keittiölle, huoltoon tai
muihin tehtäviin. Päiväpesti maksaa 10€, johon kuuluvat ruoat.!
!
Mikäli joudut muuttamaan saapumis- tai lähtöaikataulua, olethan ilmoittanut
muutokset savunjohtajalle. Leiriläisen lähtiessä tai saapuessa eri aikataulun mukaan tulee
hänen ilmoittautua leiritoimistolle johtajan läsnäollessa.!

!
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Pohjan Veikkojen savu!
Pohjan Veikot majoittuvat omana savunaan, jonka sijainnin leiriläiset näkevät tarkemmin
leirille saapuessaan. Savussa majoitutaan puolijoukkue- ja kymppiteltoissa, tytöt ja pojat
erillään. Jokaisessa teltassa viettää yönsä myös vähintään yksi johtaja. Varusteita
säilytetään leirin ajan myös noissa teltoissa, joten tavaroiden pitäminen kasassa ja
mahdollisimman hyvin rinkassa koko leirin ajan vähentää suuresti tavaroiden riskiä kastua
tai joutua hukkaan. Savussa on olemassa kaminallinen kuivatusteltta, jossa kastuneita
varusteita voi tarvittaessa kuivattaa. !

!
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Varusteet!
Pakatessa tarkista, että olet varmasti pakannut juuri oikean ikäkaudeen ohjelmaan
tarvittavat varusteet, sekä tietysti kaikkia koskevan, yhteisen listan varusteet. Pakkaa
tavarasi huolella, suojaten ne kostealta. Pakkaa vaatteet rinkkaan esim. muovipusseihin,
alusvaatteet omaansa jne. Lajittelu helpottaa vaihotvaatteiden löytyvyyttä, eivätkä
pusseihin pakatut vaatteet pääse noin vain kastumaan. Varustelistassa neuvotaan
ottamaan likavaatteille mukaan muovipussi, mutta kankainen pussi on hengittävyytensä
ansiosta usein parempi. Muista nimetä kaikki varusteesi, savussa majoittuu
parhaimmillaan 80 henkeä, joten samanlaisia tavaroita löytyy takuuvarmasti.!
!
Elektroniikkaa eivät leirin pienimmät osallistujat tarvitse mukaansa, johtajilta
löytyvillä puhelimilla voi tarvittaessa ottaa kotiin yhteyttä. Leirillä olo on juuri

parhaimmillaan, kun vanhemmat eivät alati vaadi viestejä kotiin ja kuulumisten vaihtoa
puhelimessa. Johtajat kyllä ottavat kotiin yhteyttä jos näkevät sen tarpeelliseksi. Mikäli
otat puhelimesi (tai muuta elektroniikkaa) mukaan leirille, sen paikka on päivän ajan
suljettuna teltassa. Ainoastaan tarpojien, samoajien ja vaeltajien ohjelmassa on osuuksia,
joissa puhelinta tarvitaan. Partiovakuutus ei korvaa elektroniikalle aiheituneita vaurioita,
joten harkitse tarkkaan ennen kuin pakkaat kännykän rinkkaan.!
Tarpojat lähtevät haikille jo perjantaina, joten ohjelmaan tarkoitetut varusteet kannattaa
pakata valmiiksi suoraan rinkkaan. Osa varusteista jää leiriin, ja ne voi jättää savuun
nimellä varustettuina esim. jätesäkissä tai isossa kassissa. Tarkemman listan haikin
varusteista tarpojat saavat leirille saavuttuaan.!
!
Leirille voi pakata mukaansa hieman taskurahaa, jolla voi mahdollisuuden tullen
ostaa vaikkapa jäätelön sattuessaan kioskin kohdalle. Myös rahat ovat leiriläisen omalla
vastuulla.!
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Partiomarkkinat!
Leirillä järjestetään 30.6. Oulun Päivien kanssa yhteistyössä partiomarkkinat, joilla
jokainen lippukunta pitää omaa markkinakojuaan. Markkinat tapahtuvat Kuusisaaren
parkkipaikalla klo 18.30-20.30. Tule katsomaan, mitä Pohjan Veikoilla ja muilla
lippukunnilla on tarjota annistaan!!
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Yhteystietoja!
Mikäli koette tarpeen ottaa yhteyttä johtajaan tai leiriläiseen, tulee se tehdä savunjohtajan
tai luotsin kautta. Ennen leiriä yhteydenotto sähköpostilla on kätevintä, mutta leirin aikana
tekstiviesti toimii paremmin. Muistathan, että myös johtajat ovat ohjelmassa mukana ja
kiireisiä leirillä, joten vastaaminen ei välttämättä onnistu heti.!

!

Savunjohtaja!
Anniina Haanpää!
haanpaa.anniina@gmail.com!
040 8281431!
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Seikkailijaluotsit!
Maria Koskela!
!
!
!
mariamaijakoskela@hotmail.com!!
040 9634794!!
!
!
!
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Heidi Saarinen!
heidijk.saarinen@gmail.com!
041 5062496!

Tarpojaluotsi!
!
!
Sara Miesmaa!
!
!
sara.miesmaa@gmail.com!!
045 6518406!!
!
!

!
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Samoajaluotsi!
Saana Korkiala!
saana.korkiala@gmail.com!
040 7013361!

!

!
!
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Nähdään leirillä!!
!

Terveisin,!
Savunjohtaja Anniina

!
!
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!

