
               Valovuosi 
         Seikkailijoiden talvileiri Rokualla 22. – 24.3. 

 
Nyt on taas se aika vuodesta kun seikkailijat suuntaavat Rokualle talvileirille! Leirillä päästään 

hiihtämään kauniissa maisemissa ja selvittämään avaruuden saloja. Leirillä on myös hyvä 
mahdollisuus tutustua muiden joukkueiden seikkailijoihin. Leirille lähdetään perjantaina bussilla 

Ynniltä klo 18.00. Ole paikalla jo 17.45! Paluu on samaan paikkaan sunnuntaina klo 14.00. 
Nukumme sisällä, mutta viimeisen vuoden seikkailijat, eli joukkueet Taurus ja Kassiopeia 

nukkuvat toisen yön ulkona kamiinalämmitetyssä teltassa. Leirin hinta on 30 €, joka laskutetaan 

jälkikäteen. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 18.3 klo 18.00 mennessä, ja laput pitää palauttaa 
käytävän hopeiseen postilaatikkoon Ynnillä. Varustelista on lapun kääntöpuolella. Muistathan, että 

seikkailijalla pitää olla SP:n jäsenmaksu maksettuna. Pohjan Veikkojen nettisivut kannattaa tarkistaa 

ennen leirille lähtöä mahdollisten muutosten takia. 

 

Jos tulee kysyttävää, ota yhteyttä leirin järjestäjiin 
 

Anniina Haanpää  0408281341 
Sini Huotari         0451347605  
 

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 

 

__________________leikkaa ja palauta postilaatikkoon_______________________ 

 

Annan lapselleni ________________________ luvan osallistua seikkailijaosaston talvileirille  22.-

24.3. 2013 

 

Lapsen syntymävuosi ja joukkueen nimi:______________________________ 

Allergiat ja sairaudet:____________________________________________ 

Muuta huomioitavaa:____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Huoltajan allekirjoitus, nimenselvennys ja puhelinnumero 

 

___________________________________________________________     

 



Varustelista 

- Partiohuivi ja partiohuppari 

- Rinkka, johon kaikki tavarat mahtuvat (kaikkien tavaroiden kanssa pitää pystyä hiihtämään!) 

- Sukset, sauvat ja monot (monot bussiin jo jalkaan, hiihdämme puomilta Rokualle. Sukset ja sauvat kannattaa 

laittaa kiinni toisiinsa) 

- Toiset kengät (täytyy olla mukana!) 

- Makuupussi (Tauruksen ja Kassopeian seikkailijoiden pitää ottaa talvimakuupussi ja makuualusta!) 

- Pieni istuinalusta 

- Yövaatteet 

- Ruokailuvälineet (syvä lautanen, muki ja aterimet) kangaspussissa 

- Ensiaputarvikkeet (Omat lääkkeet!) 

- Muistiinpanovälineet 

- Tulitikut vedenpitävästi pakattuna 

- Puukko 

- Henkilökohtaiset hygieniavälineet (esim. hammasharja) 

- Säänmukainen lämmin vaatetus (olemme paljon ulkona) 

- Lämpimät käsineet ja päähine 

- Peseytymisvälineet (pyyhe, shampoo) 

- Vaihtovaatetta 

- Taskulamppu ja varaparistot 

- Juomapullo 

- Pientä naposteltavaa halutessaan (karkkia saa syödä vasta lauantaina) 

 
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. Muista myös nimikoida 

varusteesi.Vaikka nukummekin sisällä, vietämme myös paljon aikaa ulkona, joten lämpimät varusteet ovat todellakin 

välttämättömät.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 

 


