
”Partio on täynnä ystävyyttä, naurua, seikkailua,
yhdessä tekemistä, luonnosta nauttimista

sekä unohtumattomia elämyksiä”

HEUREKA 2022

Kreikkalainen Arkhimedes huudahti ”Heureka!” astuttuaan kylpyyn ja huomattuaan,
että veden pinta nousi. Tällöin hän ymmärsi yhtäkkiä, että syrjäytetyn veden tilavuus on
sama kuin vedenpinnan alla olevan ruumiinosan tilavuus. Sanotaan että tämän
keksittyään hän hyppäsi kylpyammeesta ja juoksi Syrakusan katuja pitkin nopeasti
kertomaan miten kuninkaan Hieron II;n epäsäännöllisen muotoinen kruunun
kultapitoisuus voitiin tätä ”heureka” oivallusta apuna käyttäen selvittää.

Mitähän tällä leirillä oivalletaan yhdessä ja saammeko oivalluksia miten voimme toimia
yhdessä paremman huomisen hyväksi?

AIKA: perjantai 10.6.2022 – sunnuntai 12.6.2022
PAIKKA: Oulun seurakuntien Rokuan leirikeskuksen maastoleirialue
HINTA: 35€ sis. vakuutus, bussikuljetus, ruoka, telttamajoitus ja
ohjelma
ILMOITTAUTUMINEN: 24.4 mennessä alla olevasta linkistä
kuksaan.fi/49994
LEIRIKIRJE: lähetetään ilmoittautuneille toukokuussa
LISÄTIETOJA: Aino Aikio p. 040 965 8288, Saana Mäenpää p. 040
1485642

Oulun alueen sudenpennuille ja seikkailijoille suunnattu kesän 2022
kohokohta.
Paljon erilaista tekemistä eri teemoista, iltaohjelmaa, kaverin kanssa
supattelua, uintia, pelailua ja toivottavasti niitä heureka-oivalluksia!

Toisen leirikirjeen mukana tulee lisää tietoa muun muassa leirin
aikataulusta sekä varustelistasta.

http://kuksaan.fi/49994
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Perumissääntö
Leiriläinen voi perua leirin ilman syytä seuraavasti:

- Aiemmin kuin 14 vrk ennen leirin alkua, leirimaksua ei peritä.
- Myöhemmin kuin 14vrk mutta viimeistään 48h ennen leirin alkua, leirimaksusta

peritään 50% eli 17,50€.
- Jos leiriläinen peruu osallistumisen myöhemmin kuin 48h ennen leirin alkua, leirin

järjestäjällä on oikeus periä koko leirin hinta, tässä tapauksessa 35€.
- Sairastapauksessa tulee toimittaa terveydenhoitajan tai lääkärin todistus lippukunnalle.

Tässä tapauksessa leirimaksua ei peritä.

Maksuvapautukset ja avustukset
Partioharrastuksen mahdollistamiseksi Pohjan Veikkojen jäsenet voivat hakea vapautuksia mm.

jäsen- ja tapahtumamaksuista sekä erilaisia avustuksia esim. välineiden hankintaa varten. Lisätietoja

maksuvapautuksista ja avustuksista: pv.onmky.fi/toiminta/jasenmaksut.

Retkivälinelainaamo
Pohjan Veikkojen retkivälinelainaamosta kaikki lippukunnan jäsenet voivat lainata käyttöönsä

yleisimpiä retkeilyvälineitä. Lainaamosta löytyy rinkkoja, makuupusseja, makuualustoja ja puukkoja

erikokoisille ja eri retkeilyolosuhteisiin. Lisätietoja osoitteesta

pv.onmky.fi/lippukunta/retkivalinelainaamo tai omalta ryhmänjohtajaltasi/luotsiltasi.

http://pv.onmky.fi/toiminta/jasenmaksut
http://pv.onmky.fi/lippukunta/retkivalinelainaamo

