
Leimahdus 
2-3.10.2021 

 

Lähde mukaan seikkailijaosaston yhteiselle syysretkelle Leimahdukselle. 

Retkellä suoritetaan tulentekijä haaste ja osallistujat saavat merkin tästä. 

Retki järjestetään Kalimeenlammella 2–3.10. ja Paikalle saavutaan omilla 

kyydeillä. Kimppakyydeistä voi keskustella omissa vartioissa. Retki alkaa 

Loppulasta (Sanginjoentien ja Korpiseläntien risteys. Katso lapun toinen 

puoli!) lauantaina kello 10:00 ja päättyy samaan paikkaan kello 

sunnuntaina 12:00. Olethan paikalla hyvissä ajoin! Retken hinta on 10 € ja se laskutetaan jälkikäteen. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä retkelle on 27.9. ja ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa: 

kuksaan.fi/44183 

 

Retkellä yövytään kaminateltoissa. Oma lämmin makuupussi ja maakuualusta ovat siis tarpeen. 

Tarkempi varustelista toimitetaan ilmoittautuneille lähempänä retkeä. Huomaathan, että Pohjan 

Veikoilla on retkeilyvälinelainaamo, josta pystyy lainaamaan yleisimpiä retkeilyvälinetä. Lisätietoa 

lainaamosta voi kysyä omalta johtajalta tai katsoa Pohjan Veikkojen nettisivuilta osoitteesta: 

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

 

Kaikilla osallistujilla tulee olla Suomen Partiolaisten jäsenmaksu maksettuna, jotta partiovakuutus on 

voimassa retken aikana.  

 

Jos kysymyksiä herää, niin ota yhteyttä: 

Ronja Saraste 045 1384810 

ninjarope02@gmail.com 

 

Koronaepidemian vaikutukset toimintaan: 

Lippukunnan toiminnassa on pyritty ottamaan korona-epidemia huomioon mahdollisimman kattavasti. Kaikista 

varotoimenpiteistä huolimatta lähipartiossa on aina jonkin asteinen tartuntariski. Ota yhteyttä omiin johtajiin tai 

tapahtuman järjestäjiin, jos tapahtumaan osallistuminen mietityttää. Riskiryhmään kuuluvan henkilön osallistumisen 

partiotapahtumaan arvioi osallistuja itse tai osallistujan huoltaja. Tarvittaessa voi konsultoida lääkäriä (Pohjois-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koronainfo). 

Kaikista tapahtumista (retket, leirit, kokoukset, tapaamiset jne.) voi jäädä pois omalla ilmoituksella ilman 

perumiskuluja, jos tuntee olonsa sairaaksi tai epäilee koronatartunaa. Tapahtumiin ei saa osallistua sairaana tai edes 

lieväoireisena tai jos on altistunut koronalle. 

 
Perumissäännöt: 
Tapahtumiin, kuten retkille ja leireille, on ilmoittauduttava 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 tapahtumalla ei ole osallistumismaksua, viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleista peruutuksista peritään siihen 

mennessä lippukunnalle aiheutuneet todelliset kulut.  
Jos peruutus tapahtuu sairauden takia, ei osallistumismaksua tai muita kuluja peritä. Sairaudesta on annettava kirjallinen 

selvitys mielellään lääkärintodistuksella varustettuna. Peruutukset ilmoitetaan leirikirjeessä mainitulle tapahtuman 

vastuuhenkilölle. 

 
 

 

http://pv.onmky.fi/lippukunta/retkivalinelainaamo
https://www.ppshp.fi/Potilaille-ja-laheisille/Koronavirus/Sivut/default.aspx
https://www.ppshp.fi/Potilaille-ja-laheisille/Koronavirus/Sivut/default.aspx


Maksuvapautukset: 
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/jasenmaksu 

Tapaamispaikka: 

 

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

