
 

 

 

Mikä Roihu? 

Suomen suurin nuorisotapahtuma, joka tarjoaa ohjelmaa ja aktiviteetteja kaiken ikäisille. Roihu on 

Suomen Partiolaisten järjestämä seitsemäs finnjamboree, jonne odotetaan noin 15 000 leiriläistä 

Suomesta ja ulkomailta. Se on myös tarpojien, samoajien, vaeltajien ja aikuisten virallinen 

kesäleiri! Tuttuun tapaan Pohjan Veikot lähtevät leirille isolla joukolla, ilmoittautumalla mukaan 

varmistat oman paikkasi ensi kesän ykkösleiristä. 

Roihu-vuosi alkaa tammikuussa 2016 ja kestää koko vuoden. Ennen leiriä valmistautuminen 

aloitetaan kipinöillä ja leirin jälkeen vuotta jatketaan hiilloksilla. 

Itse suurleirille heinäkuussa 2016 pääsevät osallistumaan partiotermein kaikki tarpojat ja sitä 

vanhemmat, eli kaikki jotka ovat syntyneet vuonna 2004 tai aiemmin. Myös ensi vuonna siirtyvät 

seikkailijat (Kassiopeia ja Taurus) pääsevät osallistumaan leirille. 

Roihu-leiri seikkaillaan Hämeenlinnassa Evon metsissä 20.-28.7.2016. Leiri saa luustonsa 

rakennusleirillä ja hiljaisuus Rautjärven ympärille laskeutuu purkuleirin päätyttyä, joten 

johtajaikäisten kannattaa varata varsinaisen leirin ympäriltä muutama lisäpäivä hauskaan 

raksailuun. 

 

 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen Roihulle tapahtuu 1.11.2015-24.1.2016 kuksassa osoitteessa 

roihu2016.fi/ilmoittaudu. Alle 18-vuotiaat partiolaiset ilmoittautuvat Roihulle huoltajan partio 

ID:llä. Mikäli olet jo ehtinyt ilmoittautua leirille varmistathan, että kuksasta löytyy huoltajasi 

yhteystiedot. Lasku kolahtaa postiluukusta keväällä 2016. Leirin hinta Pohjan Veikoille on 250€ 

sisältäen matkakulut.  



 

 

Tukea leirimaksuun 

Roihu tukee aktiivisesti osallistumista leirille. Roihulla on merkittävä stipendirahasto, josta voi 

hakea taloudellista tukea leiri-ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen on tällöin 

ehdollinen, eli mikäli avustusta ei myönnetä, ilmoittautumisen voi perua maksutta. 

Roihu kannustaa aktiivisesti kaikkia tukea tarvitsevia hakemaan avustusta, sillä Roihu pystyy 

tukemaan useita satoja osallistujia. 

 

Sudenpennut ja seikkailijat 

Sudenpentu ja seikkailija -ikäiset pääsevät mukaan Roihulle, mikäli heidän vanhempansa lähtevät 

Roihulle perheleirille ja pestiin. Suosittelemme perheitä lähtemään mukaan. Mikäli mahdollista 

kannattaa leirille lähteä suuremmalla joukolla ja perustaa vaikka yhteisperhe leirin ajaksi, jolloin 

yksi vanhempi voi katsoa pienimpien perään muiden ollessa pestissä. 

Sudenpennut ja seikkailijat pääsevät mukaan Roihu-tunnelmaan kokouksissa pitkin vuotta 2016. 

Lippukunta järjestää oman kesäleirin sudenpennuille ja seikkailijoille. 

 

Kesäduuniturva 

Roihu tarjoaa täydellisen kesätyötakuun opiskelijoille: Leirille voi ilmoittautua normaalisti, mutta 

ilmoittautumisen voi perua 31.5.2016 asti ilman kustannuksia, jos et pääsekään irtautumaan 

kesätöistä leirille. Ei siis huolta, että pitäisi tietää tammikuussa satavarmasti heinäkuun 

kesäsuunnitelmat. 

 

Roihu Store 

Käy tilaamassa ainutlaatuiset Roihu-tuotteet ennen varsinaista leiriä  Roihu Storesta osoitteesta 

store.roihu2016.fi. Lisää tuotteita luvassa kevään aikana. 

 

Lisätietoa leiristä löydät osoitteesta roihu2016.fi. 
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