TALVILEIREILEE
21.-22.3.2020
Rokuan leirikeskuksessa
Ollaanko yhdessä s upersankareina, etsivinä, tehdään outoja kojeita tai kummia
keksintöjä, kenties inhokkiruokailmaisin?
Ollaan varmasti ainakin pihalla, kenties “Helsingissä” ja vähän niinkuin päiväkodissa.
Mennään syömään, kun ollaan oltu ensin työn touhussa?
Sudenpennut seikkailevat yhteisellä talvileirillä Oulun NMKYn leirikeskuksessa
Rokualla. Leirillä ollaan paljon ulkona mutta yövytään sisätiloissa.
Lähdemme leirille Ynniltä lauantaina klo 9.30 linja-autolla. Saavuttehan paikalle
hyvissä ajoin. Paluu takaisin Ynnille sunnuntaina noin klo 14.00.
Leirin hinta on 35 €, se laskutetaan jälkikäteen.
Ilmoittautuminen leirille tapahtuu sähköisen jäsenrekisteri Kuksan kautta, osoitteessa
kuksaan.fi/33929
Osallistujan huoltajalla tulee olla tunnukset palveluun, jotta ilmoittautumisen voi
tehdä. Kuksan käyttöön liittyvissä ongelmissa voitte ottaa yhteyttä
jäsenrekisterinhoitaja Raisaan (raisa.lindeman@gmail.com).
Viimeinen ilmoittautumispäivä 13.3.2020
Jokaisella leiriläisellä tulee olla voimassa oleva Suomen Partiolaisten jäsenmaksu.

Mikäli tulee kysyttävää, ota yhteyttä leirinjohtajiin:
Kaisa-Leena Kaikku Väisänen
puh. 040 7197645

Tarja Kankaanpää
puh. 041 5459499

kaisaleena.vaisanen@gmail.com

tarkkutk@gmail.com

Retkivälinelainaamo: Pohjan Veikkojen retkivälinelainaamosta kaikki lippukunnan jäsenet voivat lainata
käyttöönsä yleisimpiä retkeilyvälineitä. Lainaamosta löytyy rinkkoja, makuupusseja, makuualustoja ja
puukkoja erikokoisille ja erilaisiin retkeilyolosuhteisiin. Lisätietoja osoitteesta
www.pv.onmky.fi/lippukunta/retkivalinelainaamo tai omalta ryhmänjohtajaltasi/luotsiltasi.
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
osallistumismaksusta puolet ja sen jälkeen koko osallistumismaksu.
Jos peruutus tapahtuu sairauden takia, ei osallistumismaksua tai muita kuluja peritä. Sairaudesta on
annettava kirjallinen selvitys, mielellään lääkärintodistuksella varustettuna.

Varustelista
- Partiohuivi (ja partiohuppari, jos haluat)
- Rinkka (tai helposti kannettava laukku), johon kaikki tavarat mahtuvat
- Sukset, sauvat ja monot
- Makuupussi (nukutaan sisällä) ja tyynyliina
- Yövaatteet (ja unilelu halutessasi)
- Ruokailuvälineet (syvä lautanen, muki ja aterimet - ei kertakäyttöisiä!) kangaspussissa
- Muistiinpanovälineet
- Säänmukainen, lämmin ulkovarustus
- Lämpimät käsineet ja päähine
- Vaihtovaatetta (alusvaatteet, paita, housut, sukat, villasukat, käsineet…)
- Mukavat sisävaatteet
- Henkilökohtaiset hygieniavälineet ja omat lääkkeet (ainakin hammasharja ja -tahna sekä särkylääke, jota
olet tottunut käyttämään)
- Säänmukaiset jalkineet
- Istuinalusta
- Taskulamppu ja varaparistot
- Pientä naposteltavaa, jos haluat (karkkia max. 150 grammaa). Linja-autossa ei saa herkutella
matkapahointivaaran vuoksi
Pakkaa kaikki tavarasi rinkkaan tai tarpeeksi suureen reppuun/laukkuun. Ota huomioon, että joudut
kantamaan rinkkaa/laukkua 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. Muista nimikoida varusteesi.
Vaikka nukummekin sisällä, vietämme paljon aikaa ulkona, joten lämpimät varusteet ovat todellakin
välttämättömät. Leirikeskuksessa on vaatteiden kuivatusmahdollisuus mahdollisesti kastuneille
ulkovaatteille. Emme sauno tai peseydy yhden yön leirillä.
Puhelintasi et tarvitse mukaan, se voi kastua tai muuten kärsiä tai vaikka mennä hukkaan. Partiovakuutus ei
korvaa rikki mennyttä puhelinta tai muuta elektroniikkaa. Laumanjohtajilla on puhelimet mukana ja
vanhempien puhelinnumerot, jos tilanne sitä vaatii.

