
POIKIEN YHTEINEN 
Pilpasuon laavu 26.-27.9.2015 

 

Syksy on saapunut ja kaikkien seikkailijapoikien yhteinen syysretki järjestetään taas! 

Retki alkaa lauantaiaamuna klo 10:30 Pilpasuon laavulla ja päättyy sunnuntaina klo 12:30 

samassa paikassa. Suoraan paikalle saavutaan omin kyydein ja kimppakyytejä toki 

suositellaan! 

Reissulla nukutaan ulkona kaminateltoissa, joten lämmin ulko- ja nukkumisvarustus on 

tarpeen. Lisäksi käynnissä on hirvenmetsästyskausi, joten oranssia/punaista vaatetusta 

suositellaan. Tapahtuman hinta on 15€ ja se laskutetaan jälkikäteen. Voidakseen osallistua 

reissulle, tulee olla Suomen Partiolaisten jäsenmaksu maksettuna. Tarkistathan myös PV:n 

nettisivut ennen tapahtumaa ilmoitusten varalta! 

Kysyttävää? Ota yheyttä! 

Fanny Juusola / 0407648142 

 

Leirin perumissäännöt: 

Tapahtumiin, kuten leireille ja retkille 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 peruutus tapahtuu sairauden takia, ei 

osallistumismaksua peritä. Sairaudesta on annettava kirjallinen selvitys mielellään lääkärintodistuksella 

varustettuna. Peruutukset ilmoitetaan leirikirjeessä mainitulle tapahtuman vastuuhenkilölle. 

 

---------------------Palauta viimeistään 18.9. käytävän peltipostilaatikkoon!----------------------- 

 

HUOMAA: Tämä EI ole ilmoittautumislappu tapahtumaan, tämä on lupalappu. 

Ilmoittauduthan Kuksassa osoitteessa http://tinyurl.com/poikienyhteinen . 

 

Annan luvan ________________________________________ osallistua Poikien 

yhteiselle 26.-27.9.2015. 

Joukkue:_____________________ 

Huoltajan allekirjoitus ja puh. nro: 

___________________________________________________________________ 

http://tinyurl.com/poikienyhteinen


Ajo-ohjeet: 

Aja Vaalantietä Muhoksen suuntaan. Laavulle pääsee Paasontien (kääntyy oikealle) risteyksestä 

vasemmalle kääntyvää tietä pitkin. Sanginjoen golfkentän tienristeyksestä Paasontien risteykseen on 

3,5 km ja Sanginjoen sillalta 2,9 km. (Kartta liitteenä paperiversioisessa ilmoittautumislapussa, ota 

yhteyttä Fannyyn, jos tarvitset kartan) 

Varustelista: 

 Partiohuivi kaulaan 

 Reppu tai rinkka, johon kaikki tavarat mahtuvat 

 Sadesuoja rinkkaan (esim. jätesäkki käy) 

 Pikkureppu 

 Makuupussi ja makuualusta 

 Säänmukaiset ulkokengät 

 Lämmin ulkovaatetus (villasukat, pipo, hanskat, ulkohousut…) 

 Yövaatteet ja unilelu 

 Vaihtovaatteet (erityisesti kuivia sukkia, villasukat, varalapaset) 

 Taskulamppu (mieluiten otsalamppu) - tarkista, että lamppu toimii 

 Varaparistot taskulamppuun 

 Istuinalusta 

 Juomapullo täytettynä vedellä 

 Muistiinpanovälineet 

 Puukko tupessa 

 Tulitikut vesitiiviisti pakattuna 

 Pienet ensiapuvälineet (esim. laastaria) 

 Omat lääkkeet ja tarvittaessa ohjeistus leirinjohtajille 

 Muoviset ruokailuvälineet kangaspussiin pakattuna (muki, lautanen, haarukka, lusikka, veitsi) 

 Omat hygieniavälineet (mm. hammasharja ja -tahna) 

 Pientä naposteltavaa max. 300g 

 

Pakkaa kaikki tavarasi rinkkaan tai tarpeeksi suureen reppuun vedenpitävissä pusseissa. Älä anna 

äiskän/iskän/siskon/veljen/kummin/naapurin pakata rinkkaa yksin, vaan pakkaa se itse tai jonkun 

isomman kanssa, jotta tiedät, mitä sinulla on mukanasi ja mistä taskusta mikäkin asia löytyy.  

Muista myös nimikoida varusteesi. Erityisesti huppari, huivi, kengät ja tavallisimmat ruokailuvälineet 

vaihtavat herkästi omistajaansa! 

Vaikka nukummekin kaminateltassa, olemme koko ajan ulkona, joten lämpimät varusteet ovat 

todellakin välttämättömät. 

Kännykkääsi et tarvitse mukaan, tarvittaessa saat lainata joukkueenjohtajan puhelinta. 

Partiovakuutus ei korvaa rikkimennyttä kännykkää tai muuta elektroniikkaa. Jos silti päätät ottaa 

puhelimesi mukaan, pidä se kiinni reissun aikana ja säilytä se vesitiiviisti esimerkiksi muovipussissa, 

jottei se mene rikki ja akku kestää sunnuntaihin asti. 


