
Riehakas Retki Avaruuteen 
Sudenpentujen talvileiri  14.-15.3.2015 Rokualla 

On tullut aika taas perinteisin talvileirin, mutta muutoksen tuulet puhaltavat avaruudesta. 

Sudenpennuilla on mahdollisuus lähteä yhden yön mittaiselle retkelle Oulun NMKY:n Rokuan 

leirikeskukseen. Leiri tempaisee sudenpennun jännittävään avaruusseikkailuun.  

Lähdemme leirille lauantaina klo 9:00 ynniltä, josta bussi kuljettaa meidät Rokualle. Saavuttehan 

ynnille hyvissä ajoin. Palaamme ynnille sunnuntaina n. klo 13.  

Retkellä yövymme sisällä, mutta olemme suurimmanosan leiristä ulkona, joten varaa mukaan sen 

mukaiset varusteet! Sudenpennut hiihtävät lyhyen matkan bussilta leirikeskukseen kantaen omia 

varusteitaan. Pakkaattehan yhdessä tavarat siten, että hiihtäminen onnistuu. VARUSTELISTA 

LÖYTYY KÄÄNTÖPUOLELTA! 

 

MITÄ? Sudenpentujen talvileiri  

MISSÄ? Rokuan leirikeskuksessa Vaalassa  

MILLOIN? 14.-15.3.2015  

HINTA? 35e (laskutetaan osallistujilta 

jälkikäteen)  

perumissäännöt kääntöpuolella 

 

ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoita lapsesi sudenpentujen talvileirille SÄHKÖPOSTILLA. Lähetä viesti osoitteeseen 

saana.korkiala@gmail.com. Toimi seuraavanlaisesti: 

Kirjoita otsikkokenttään: Ilmoittautuminen talvileirille 

Kirjoita viestikenttään: Lapsesi nimi, syntymäaika, lauma, erityisruokavaliot tai allergiat sekä muuta 

huomioitavaa (lääkitys tms.), huoltajan nimi ja puhelinnumero leirin aikana. 

VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ 9.3. 

(Saana vastaa leiriä koskeviin kysymyksiin sähköpostitse.) 

Terveisin, laumanjohtajat 

mailto:saana.korkiala@gmail.com


VARUSTELISTA 

-Partiohuivi 

-Sukset, monot, sauvat (paketoituna, monot voivat olla jalassa lähtiessä) 

-Kengät 

-Makuupussi (sisäyöpyminen) 

-Yövaatteet ja unilelu (jos haluaa) 

-Ulkoiluvarusteet (sään mukaan) 

-Vaihtovaatteet (vaihtopaita, alusvaatteet, sukat, villasukat, lapaset) 

-Sisävaatteet 

-Ruokailuvälineet kangaspussissa (lusikka, haarukka, muovinen muki ja lautanen) 

-Hammasharja ja –tahna ja muut tarpeelliset hygienia välineet 

-Naposteltavaa, max. 200g (Karkkia ei saa syödä linja-autossa) 

 

Puhelinta ei välttämättä kannata ottaa mukaan leirille, sillä se voi kastua tai muuten kärsiä 

(esimerkiksi mennä hukkaan). Partiovakuutus ei korvaa elektroniikkaa. Laumanjohtajilla on 

puhelimet mukana ja vanhempien puhelinnumerot, jos tilanne niitä vaatii. 

 

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. 

  


