
eli seikkailijatyttöjen yhteinen leiri Pilpasuolla 26.-27.9. 

 

Taitava retkeilijä liikkuu metsässä jälkiäkään jättämättä, ja osaa suunnistaa vaikka pelkkien tähtikuvioiden 

avulla! Tule hiomaan erätaitosi timanttiseen kuntoon seikkailijatyttöjen yhteiselle leirille 26.-27.9. 

Pilpasuon upeisiin maisemiin! Leirillä suoritetaan Eräjorma-taitomerkki, jonka osallistujat saavat leirin 

lopuksi ommeltavaksi omaan partiohuppariinsa. 

Leiri alkaa lauantaina klo 10.00 Peräkyläntien ja Miehonseläntien risteyksestä, ja päättyy samaan paikkaan 

sunnuntaina klo 12.00. Paikalle saavutaan omin kyydein, joten suosittelemme sopimaan kimppakyytejä! 

Leirin hinta on 15e, ja se laskutetaan erikseen. Retkellä ei ole mahdollisuutta puhelimen lataamiseen, ja sen 

mukaan ottamista kannattaa harkita, sillä partiovakuutus ei korvaa rikkoutunutta elektroniikkaa. Johtajilla 

on puhelimet, joiden kautta voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. Muistathan myös, että osallistuaksesi sinulla 

täytyy olla Suomen Partiolaisten jäsenmaksu maksettuna. 

Retken viimeinen ilmoittautumispäivä on 23.9., ja ilmoittautua voit osoitteesta 

kuksaan.fi/37059 

 
Kysyttävää? Ota yhteyttä! 

Aada Rehnberg 

044 2044 900 

aada.rehnberg@gmail.com 

 

Retkivälinelainaamo & Maksuvapautukset ja avustukset 
Pohjan Veikkojen retkivälinelainaamosta kaikki lippukunnan jäsenet voivat lainata käyttöönsä yleisimpiä retkeilyvälineitä. Lainaamosta 
löytyy rinkkoja, makuupusseja, makuualustoja ja puukkoja erikokoisille ja eri retkeilyolosuhteisiin. Lisätietoja osoitteesta 
pv.onmky.fi/lippukunta/retkivalinelainaamo tai omalta ryhmänjohtajaltasi/luotsiltasi. Partioharrastuksen mahdollistamiseksi Pohjan 
Veikkojen jäsenet voivat myös hakea vapautuksia mm. jäsen- ja tapahtumamaksuista sekä erilaisia avustuksia esim. välineiden hankintaa 
varten. Lisätietoja maksuvapautuksista ja avustuksista: pv.onmky.fi/toiminta/jasenmaksut. 
 
Tapahtumat 
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. 

 

Koronaepidemian vaikutukset toimintaan 

Lippukunnan toiminnassa on pyritty ottamaan korona-epidemia huomioon mahdollisimman kattavasti. Kaikista varotoimenpiteistä 

huolimatta lähipartiossa on aina jonkin asteinen tartuntariski. Ota yhteyttä omiin johtajiin tai tapahtuman järjestäjiin, jos tapahtumaan 

osallistuminen mietityttää. Riskiryhmään kuuluvan henkilön osallistumisen partiotapahtumaan arvioi osallistuja itse tai osallistujan 

huoltaja. Tarvittaessa voi konsultoida lääkäriä (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koronainfo). Kaikista tapahtumista (retket, leirit, 

kokoukset, tapaamiset jne.) voi jäädä pois omalla ilmoituksella ilman perumiskuluja, jos tuntee olonsa sairaaksi tai epäilee koronatartuntaa. 

Tapahtumiin ei saa osallistua sairaana tai edes lieväoireisena tai jos on altistunut koronalle. 

mailto:aada.rehnberg@gmail.com


 

Ajo-ohjeet: 

Käännytään Vaalantieltä Peräkyläntielle ja ajetaan noin 1,5km alla näkyvään 

Peräkyläntien ja Miehonseläntien risteykseen 

 




