
Leirikirje II, 21.5.2013 

JUURI’13 
Hei leiriläinen ja kotiväki! 

Pohjan Veikkojen Juuri13-kesäleirille on ilmoittautunut reilusti yli 100 pohjanveikkoa. Mahtavaa, että 

olet yksi heistä! 

Leirille lähdetään Ynniltä perjantaina 14.6. klo 8:30. Paikalla on hyvä olla jo klo 8:15, että saadaan bussi 

pakattua ja päästään matkaan ajallaan. Kannattaa syödä kunnon aamupala ennen lähtöä, että jaksaa istua 

bussissa ja puuhailla leirissä - lounasta syödään vasta noin klo 12. Totuttuun tapaan bussimatkalla ei saa 

syödä karkkia tai muita herkkuja eli ne kannattaa pakata suoraan rinkkaan. 

Takaisin leiriltä palataan Ynnille  seuraavan aikataulun mukaan: 

sudenpennut ja seikkailijat sunnuntaina 16.6. noin klo 16. 

tarpojat (ja siis myös seikkailijajoukkueet Kassiopeia ja Taurus), samoajat ja vaeltajat  

keskiviikkona 19.6. noin klo 16. 

Tarkemman paluuajan voit tarkistaa paluupäivänä Pohjan Veikkojen nettisivuilta pv.onmky.fi.  

  

Leirillä on telttamajoitus ja viileisiin alkukesän öihin on syytä varautua lämpimällä makuupussilla. 

Kassiopeian ja Tauruksen sekä tarpojien pienenä kotitehtävänä ennen leirille lähtöä on vaellusta varten 

tutustua oman rinkkansa säätöihin, jotta sitä on  sitten mukava kantaa vaelluksella. 

Jos jokin leiriin liittyvä asia askarruttaa, niin vastaus löytyy varmimmin uudelta leirinjohtajalta Jussi 

Meriläiseltä (puh. 050 340 6226) tai  lippukunnanjohtajalta Timo Mäntyvaaralta (puh. 050 373 0142 ). 

Lisäksi kannattaa käydä kurkistamassa lippukunnan nettisivuille (http://pv.onmky.fi) vielä ennen lähtöä, 

mikäli meille tulee leiristä vielä jotain tärkeää mieleen. 

Käy liittymässä Juuri13-tapahtumaan myös Facebookissa! Tapahtuma löytyy nimellä Juuri’13. 

  

Leirillä nähdään! 

Pohjan Veikkojen johtajisto                                                         

       

Varustelista kääntöpuolella → 

 



VARUSTELISTA KESÄLEIRILLE (Sudenpennut ja seikkailijat) 

Tavarat kannattaa pakata yhdessä, jotta sudenpentu/seikkailija itse tietää, mitä mukana on. Kaikki tavarat on 

syytä pakata vesitiiviisti muovikasseihin. 

Lisäksi tavarat on hyvä nimikoida, koska leireiltä jää aina löytötavaroita, joita kukaan ei tunnista omakseen. 

Kysele löytötavaroita mahdollisimman pian leirin jälkeen. 

Sudenpennut ja seikkailijat eivät tarvitse leirillä kännykkää. Johtajilla on leirillä puhelimet, jos jostain syystä pitää 

olla yhteyksissä. Yleensä puhelu kotiin kuitenkin vain herättää koti-ikävän. 

Myös kaikki muu elektroniikka kannattaa jättää kotiin, koska partiovakuutus ei korvaa rikkoutunutta tai hukkaan 

mennyttä elektroniikkaa. 

Ja muistakaa seurata säätiedotuksia ennen leiriä, jotta varustus on säähän sopiva! 

 

 partiohuivi ja partiohuppari. (Muistathan nimetä sekä huivin että hupparin, sillä niitä on leirillä sata 

samanlaista!) 

 rinkka tai iso reppu, johon kaikki tavarat pakataan 

 päiväreppu 

 makuupussi, yövaatteet, unilelu 

 makuualusta 

 ruokailuvälineet kangaspussissa (eli haarukka, lusikka, veitsi, muovinen syvä lautanen ja muki. Ei 

kertakäyttöastioita. Lisäksi astiapyyhe, jos haluaa.) 

 vaihtoalusvaatteita ja vaihtosukkia joka päivälle, lisäksi vielä yhdet varalle 

 t-paitoja, ainakin yksi pitkähihainen paita 

 pitkät housut ja shortsit 

 kumpparit ja villasukat 

 sadevaatteet (sadetakki/-viitta ja sadehousut) 

 lenkkarit tms. kevyemmät kengät, joilla on hyvä kävellä metsässä 

 lämmintä vaatetta (villapaita, lapaset/sormikkaat, pipo, kaulahuivi yms.) 

 lippis, huivi tms. suojaamaan päätä auringolta 

 takki (esim. anorakki tai verkkatakki) 

 pelastusliivit (jos on) 

 pyyhe 

 uima-asu 

 peseytymisvälineet (saippua, shampoo) 

 hammasharja ja –tahna 

 aurinkorasva 

 puukko tupessa 

 istuinalusta 

 jätesäkki 

 hyttysmyrkky 

 laastaria, nenäliinoja 

 henk.koht. lääkkeet/hammasraudat ja ohjeistus käytöstä johtajalle 

 tasku-/otsalamppu ja varaparistot 



 muistiinpanovälineet (siis kyniä ja paperia) 

 juomapullo (esim. 0,5 l tyhjä limsapullo). Halutessa juomapullon saa täyttää leirille lähdettäessä vedellä tai 

mehulla. 

 pieneksi jäänyt tai muu ylimääräinen t-paita, josta askarrellaan leirillä pussukka. 

 aurinkolasit, jos on 

Mukaan voi myös ottaa, jos haluaa ja reppuun mahtuu: 

 jotain luettavaa 

 kamera 

 huulirasva 

 omaa naposteltavaa (karkkia max. 300g) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VARUSTELISTA KESÄLEIRILLE (Kassiopeia, Taurus, tarpojat) 

Tarpojat lähtevät leirin jälkeen vaellukselle, joten retkivarusteita pakatessa kannattaa myös miettiä, millainen varustus 

vaelluksella olisi mukava. Kaikkia tavaroita vaelluksella ei kuitenkaan tarvitse kantaa, vaan ylimääräiset varusteet pakataan 

ennen vaellusta jätesäkkiin talteen. 

Muistathan, ettei partiovakuutus korvaa rikki mennyttä elektroniikkaa, eikä sitä leirillä mihinkään tarvita. Muistathan myös 

nimikoida varusteesi! 

 partiohuivi ja partiopaita. Huivi kaulaan jo lähtiessä! 

 rinkka 

 sadesuoja rinkalle (tai jätesäkki) 

 päiväreppu 

 makuupussi, makuualusta, yövaatteet 

 ruokailuvälineet kangaspussissa 

 muovikasseja 

 vaihtoalusvaatteita ja vaihtosukkia 

 t-paitoja, pitkähihaisia paitoja 

 pitkät housut ja shortsit 

 kumpparit ja villasukat 

 sadevaatteet (sadetakki/viitta ja sadehousut) 

 lenkkarit tms. kevyemmät kengät, joilla on hyvä kävellä metsässä ja vaeltaa 

 vaelluskengät, jos on 

 lämmintä vaatetta (villapaita, lapaset/sormikkaat, pipo, kaulahuivi yms.) 

 lippis, huivi tms. suojaamaan päätä auringolta 

 vaalea t-paita, josta tehdään leiripaita painamalla siihen leirilogo 

 takki 

 pelastusliivit (jos on) 

 uima-asu ja pyyhe 

 peseytymisvälineet (saippua, shampoo) 

 hammasharja ja –tahna, deodorantti 

 aurinkorasva 

 puukko tupessa 

 kompassi ja karttasuoja (vaikka muovitasku) 

 tulitikut vesitiiviisti pakattuna 

 istuinalusta 

 pari jätesäkkiä 

 hyttysmyrkky 

 laastaria, rakkolaastaria, nenäliinoja, huulirasvaa 

 henk.koht. lääkkeet (ohjeistus käytöstä tarvittaessa johtajalle) 

 taskulamppu ja varaparistot 

 muistiinpanovälineet (siis kyniä ja paperia) 

 juomapulloja (tilavuus yhteensä väh. 3 l) 

 aurinkolasit, jos on 

Mukaan voi myös ottaa, jos haluaa ja reppuun mahtuu: 

 jotain luettavaa 

 sandaalit 

 kamera 

 omaa naposteltavaa 


