
 

 

 

 
 

28.6.–5.7.2019 – Seipiniemi, Hossa 
 

Hei kaikki partiolaiset ja heidän vanhempansa!  

On tullut se aika vuodesta, jolloin on aika alkaa ajatella tulevaa kesää ja auringonpaistetta pitkän talven 
jälkeen! Ja mitä partiolaisten ihana kesä olisikaan ilman kesän kohokohtaa: kesäleiriä ja vaellusta!  

Pohjan Veikkojen sudenpentujen ja seikkailijoiden yhteinen kesäleiri Seipi’19 järjestetään Hossan 
kauniissa maisemissa 28.6.–1.7. SuSe-leirillä majoitutaan makuupusseissa puolijoukkuetelttoihin 
Seipiniemen leirialueen kauniisiin maisemiin. Leirin ohjelma vie osallistujat seikkailulle kivikauden 
maailmaan. Viereistä kirkasvetistä Hossanjärveä hyödynnetään mahdollisimman paljon 
vesiaktiviteetteihin. Leirillä toteutetaan partio-ohjelmaa perinteitä kunnioittaen.  

Vanhemmille partiolaisille järjestetään samoissa maisemissa 18. Pohjan Veikkojen 
Sulanmaanajanvaellus. Myös vaelluksen osallistujat pääsevät tutustumaan kivikauden elämään 
esimerkiksi Hossan Värikallion jopa 4500 vuotta vanhojen maalausten kautta.  

Tarpojien (ml. onnenonkijat) ja samoajien vaellusryhmät kootaan ilmoittautuneista siten, että joka 
ryhmässä on sekä tarpojia että samoajia. Ryhmien kokoamista varten järjestetään keväällä erillinen 
vaellusinfo kaikille kiinnostuneille. Jotta kaikille löytyisi sopiva porukka, vaellusryhmiä koottaessa 
huomioidaan osallistujien luonnolliset vartiot, kaveritoiveet sekä se, kuinka haastavalle vaellukselle 
kukin haluaa lähteä. 

Tarpojien (ml. onnenonkijat) ja samoajien yhteinen vaellus kestää viisi päivää (1.–5.7.). Samoajat voivat 
lisäksi valita tekevänsä ennen tätä vaelluksen omalla porukalla 28.6. –1.7. Vaeltajat ja aikuiset voivat 
valita vaelluksensa kestoksi viisi päivää (1.–5.7.) tai kahdeksan päivää (28.6.–5.7.). Kaikilla 
vaellusryhmillä on myös mahdollisuus käyttää kesäleirialuetta tukikohtana ja tehdä sieltä lyhyitä 
päiväretkiä 1.–5.7. välisellä ajalla.   

Alueella on hyvä vesiretkeilyreitistö ja vaelluksella voi omakustanteisesti meloa kanooteilla (kanootti 
40€/vrk, kajakki 30€/vrk). Järjestäjä auttaa tarvittaessa vuokraamaan välineitä.  

Lippukunta järjestää leirille ja vaellukselle yhteisen linja-autokuljetuksen Oulusta. Tarkempi aikataulu 
ilmoitetaan ilmoittautuneille lähetettävässä toisessa leirikirjeessä.  

Ilmoittautuminen tapahtuu Kuksassa, osoitteessa kuksaan.fi/24504. Jos ilmoittautumisen 
vahvistusviestiä ei kuulu päivän sisällä, ota yhteyttä tapahtumanjohtajiin. 

Muistathan ilmoittautua 10.5.2019 mennessä! 

https://kuksaan.fi/24504
https://kuksaan.fi/24504


1. leirikirje 
päivitetty 27.3.2019 

Hinnat  

Seipi’19 

Sudenpentuleiri (28.6.–1.7.) sis. matkat ja ruoan 80 € 
Seikkailijaleiri (28.6.–1.7.) sis. matkat ja ruoan 80 € 
Johtaja SuSe-leirillä sis. matkat ja ruoan 35 € 

 

SMAV XVIII 

Vaellus 5 pv (1.–5.7.)  
vain SuSe-leirin johtajille 

sis. ruoan 60 € 

Vaellus 5 pv (1.–5.7.) 
TAO/OO/SMO/VLO/aikuiset 

sis. matkat ja ruoan 120 € 

Vaellus 8 pv (28.6.–5.7.) 
SMO/VLO/aikuiset sis. matkat ja ruoan 140€ 

Vaellus 8 pv (28.6.–5.7.) 
VLO/aikuiset sis. matkat 70 € 

 

Tapahtumaan osallistuvilla Pohjan Veikkojen jäsenillä tulee olla Suomen Partiolaisten jäsenmaksu 
maksettuna.  

Tapahtumaan voi osallistua myös ”partioon tutustujana”. Tämä tarkoittaa sitä, ettei henkilö ole 
partiolainen (Suomen Partiolaisten jäsen) eikä ole aiemmin osallistunut partiotapahtumiin. Partioon 
tutustujilla on voimassa partiovakuutus. 

Osallistujien, jotka eivät ole partiolaisia tai partioon tutustujia, tulee huolehtia vakuutusturvastaan itse.  

EVP-osallistujien (ei-vielä-partiolainen) ja muiden lippukuntien jäsenten eli EVPV-osallistujien (ei-vielä-
pohjanveikko) osallistumismaksu on PV:n jäsenten osallistumismaksu + 20 %.  

Perumisohjeet 

Leirille 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 leirinjohtajalle mielellään lääkärintodistuksella 
varustettuna. Peruutukset ilmoitetaan leirikirjeessä mainitulle tapahtuman vastuuhenkilölle.  

 

Terveisin leirin- ja vaelluksenjohto,  

Janne Yrjänäinen (SuSe-leiri) 050 407 5361 
Sami Alitalo (vaellus) 040 068 2174  
 


