
TAIKAMATTO    
sudenpentujen talvileiri Rokualla 23.-24.2.2013 

 
 
On tullut aika sudenpentuosaston lähteä jokavuotiselle talvileirille! Tänä vuonna seikkailemme 
Tuhannen ja yhden yön satujen siivittämänä. Leiri järjestetään Rokuan talvisissa maisemissa lauantai- 
sunnuntaina 23.-24.2.2013.  
Lähdemme bussilla kohti Rokuaa Ynniltä lauantaina klo 09.00, ja takaisin Ynnillä olemme 
sunnuntaina noin klo 14.  
Yövymme sisätiloissa, mutta olemme paljon ulkona, joten kunnon ulkovarustus ja sukset tulevat 
tarpeeseen. Osallistumismaksu on 25€/sudenpentu ja se laskutetaan leirin jälkeen. Viimeinen 
ilmoittautumispäivä leirille on 19.2.  
 
Muistattehan että kaikilla osallistujilla täytyy olla SP:n jäsenmaksu maksettuna!  
 
Varustelista löytyy lapun kääntöpuolelta.  
 
Kysyttävää? Voit soittaa leirinjohtajille Heidille (0505337682) tai Annille (0405070344). 
 
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 peruutus tapahtuu sairauden takia ei osallistumismaksua peritä. Sairaudesta on annettava kirjallinen selvitys 
mielellään lääkärintodistuksella varustettuna.  
Peruutukset ilmoitetaan leirikirjeessä mainitulle tapahtuman vastuuhenkilölle.  
________________________________________________________________________ 
Palauta tämä osa käytävän harmaaseen postilaatikkoon viimeistään 19.2.!! 
 
Annan sudarille _________________________________________ luvan lähteä Taikamatto- 
leirille 23.-24.2.2013 Rokualle.  
 
Syntymävuosi:_________ 
Laumani on:_______________________ 
 
Allergiat ja muuta huomioitavaa: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________ 
 
Huoltajan nimi ja allekirjoitus 
_______________________________________________________________________ 
 
Huoltajan puhelinnumero__________________________________________ 
 



VARUSTELISTA: 
 
 
-     Partiohuivi ja partiohuppari 
- Rinkka (tai muu kantoväline), johon kaikki tavarat mahtuvat  
- Makuupussi (nukutaan sisällä) 
- Yövaatteet ja unilelu 
- Tyynyliina 
- Ruokailuvälineet (syvä lautanen, muki ja aterimet) kangaspussissa 
- Ensiaputarvikkeet (Omat lääkkeet!) 
- Muistiinpanovälineet  
- Säänmukainen, lämmin ulkovarustus  
- Lämpimät käsineet ja päähine 
- Varavaatetta 
- Henkilökohtaiset hygieniavälineet (esim. hammasharja) 
- Hiihtovälineet (sukset, sauvat, monot) 
- Pieni istuinalusta 
- Puukko 
- Taskulamppu ja varaparistot 
- Juomapullo (tai termospullo) 
- Kompassi, jos omistaa 
- Pientä naposteltavaa (karkkia max 150 grammaa) 
 

 
 
 
Pakkaa kaikki tavarasi rinkkaan tai tarpeeksi suureen reppuun ja ota huomioon että joudut kantamaan rinkkaa retkellä 
jonkin verran. 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. Tavarat kannattaa pakata muovi- tai 
kangaspusseihin, jolloin niiden löytäminen rinkasta on helpompaa. (Esimerkiksi vaihtovaatteet tiimarikassissa ja ylimääräiset pipo ja 
hanskat stockan muovipussissa) Muista myös nimikoida varusteesi. 
 
Vaikka nukummekin sisällä, vietämme myös paljon aikaa ulkona, joten lämpimät varusteet ovat todellakin välttämättömät.  
 
Omaa naposteltavaa saa ottaa kohtuudella, jos haluaa! Ilmankin pärjää, sillä tilaa pitää jättää myös oikealle ruualle! Bussissa 
napostelu on kielletty matkapahoinvointivaaran vuoksi. Kännykkääsi et tarvitse mukaan, tarvittaessa saat lainata laumanjohtajan 
puhelinta. Partiovakuutus ei korvaa rikkimennytä 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. 
 
 


