VUOLA
Pohjan Veikkojen 100-vuotisjuhlaleiri
Kesä ja Pohjan Veikkojen 100-vuotisjuhlaleiri tekevät tuloaan!
Vuola järjestetään 11.-19.7.2017 Lapinhämeen leirikeskuksessa, Saariselän
lähistöllä. Oletko valmis hyppäämään historian pyörteisiin Lapin jylhiin maisemiin?
Tämä Vuolan toinen leirikirje sisältää seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bussikuljetus ja omat kyydit
Majoittuminen
Perheleiri ja aikuiset
Varustelista
Osallistumismaksu ja perumissäännöt
Leirinjohtajien yhteystiedot

Sudenpennut ja seikkailijat ovat juhlaleirillä tiistaista 11.7.2017 lauantaihin 15.7.2017.
Viimeisen vuoden seikkailijat (Pegasus ja Sirius), tarpojat, samoajat ja vaeltajat
osallistuvat juhlaleirille 11. - 19.7.2017. Sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat leireilevät
oman ikäkautensa kanssa ja omien johtajiensa johdolla. Leiriarki koostuu erilaisista
aktiviteeteista leirissä - ja jopa sen ulkopuolella! Tarpojien leiriin kuuluu lisäksi lyhyt
vaellus eli haikki.
Nuorimpien osallistujien kanssa olisi hyvä jo kotona ennen leiriä puhua mahdollisesta
koti-ikävästä. Lapsen kanssa voi puhua, millainen tunne koti-ikävä on ja valmistaa lasta
siten leiriä varten.
Samoajat tutustuvat leiriarjen pyörittämiseen päivittäisissä palvelutehtävissä, joiden
maksimikesto päivää kohden on muutamia tunteja. Tämän lisäksi tarjolla on ikäkauden
omaa ohjelmaa. Vaeltajien leiriarki rakentuu leirin pyörittämisestä, jonka oheen on liitetty
mielenkiintoisia ja yllättäviä aktiviteetteja. Aikuiset, vanhat pohjanveikot ja perheet
osallistuvat juhlaleirille itselleen sopivana ajankohtana. Leirin aikana kaikki aikuiset
osallistuvat leirin arjen pyörittämiseen, leiriohjelmasta keittiö- ja huoltoaskareisiin.
Aikuiset voivat olla leiriin liittyen yhteydessä Tarja Kankaanpäähän ja Alma
Lähetkangas-Heikkiseen. Heidän yhteystietonsa löytyvät kohdasta 3. Perheleiri ja aikuiset.
Muista seurata aktiivisesti Pohjan Veikkojen netti- ja Facebook-sivuja lähempänä Vuolan
ajankohtaa. Niihin päivitetään ajankohtaista tietoa leiristä. Mene osoitteeseen:
http://pv.onmky.fi/vuola

1. BUSSIKULJETUS JA OMAT KYYDIT
Tiistaina 11.7. saavu paikalle hyvissä ajoin, vähintään 20 min etukäteen eli klo
07.40. Bussit lähtevät Ynniltä klo 08.00. Pakkaa tavarat valmiiksi niin, ettei
rinkkaan jää mitään matkan aikana tarvittavia tavaroita, kuten juomapullo tai
lompakko. Leiriläisellä voi olla erikseen rinkka ja bussiin menevät käsimatkatavarat.
Matkan varrelle on varattu kivaa ohjelmaa, jotta pitkä matka sujuu mukavasti.
Lauantaina 15.7. sudenpentujen ja seikkailijoiden bussi lähtee leirialueelta klo
12.30. Bussi on perillä Oulussa, Ynnillä noin klo 19.00 - 20.00. Keskiviikkona
19.7. bussi tulee noutamaan loput leiriläiset kotiin klo 12.30. Olemme perillä
Oulussa, Ynnillä noin klo 19.00 - 20.00.
Tarkemmat paluuajat ja muutokset Ouluun ilmoitetaan Pohjan Veikkojen Facebookja nettisivuilla (osoitteessa: http://pv.onmky.fi ), joten seuraa niitä tarkasti 15.7.
ja 19.7.
Jos ilmoitit saapuvasi leirille omalla kyydillä, ilmoittaudu leirinjohtajille, kun saavut
paikalle.
2. MAJOITTUMINEN
Vuolalla kaikki leiriläiset sudenpennuista vaeltajiin nukkuvat teltoissa oman
ryhmän kanssa. Telttamajoitukseen tarvitset makuualustan, joka voi olla
perinteinen tai ilmalla täytettävä sekä viileitä kesäöitä varten tarpeeksi lämpimän
makuupussin. Teltta on nuoremmille joko kymppi- tai puolijoukkueteltta ja
vanhemmille leiriläisille on lisäksi vaihtoehtona vaellusteltta.
Perheleiriläiset majoittuvat omissa teltoissa tai vuokraamissaan mökeissä.
Vuokrattavista mökeistä lisää kohdassa 3. Perheleiri ja aikuiset. Aikuisten
leiriläisten suositellaan majoittuvan omassa majoitteessaan. Lippukunnan
majoitteiden riittävyyden mukaan niitä voidaan tarjota myös aikuisille.
3. PERHELEIRI JA AIKUISET
Leirille on ilmoittautunut mahtava joukko partiolaisten vanhempia ja pienempiä
sisaruksia. Alle kouluikäiset voivat osallistua mahdollisuuksien mukaan
sudenpentujen ohjelmaan.
Kaikille aikuisille järjestetään leirille tekemistä ilmoittautumislomakkeessa
ilmoitetut toiveet huomioiden. Pidämme yhteisen infon perheleiriin

osallistuville aikuisille lauantaina 17.6. klo 11.00 Ynnillä, jonka jälkeen voi jäädä
auttamaan leirin varastotalkoisiin.
Leirikeskuksen yhteydessä on useita mökkejä. Ne sopivat varsinkin lapsiperheille ja
vanhemmille pohjanveikoille. Sellaisen voi varata, vaikka yhdessä tuumin muiden
leirille lähtevien aikuisten kanssa. Mökkien varustelu on vaihteleva, osassa on oma
tupakeittiö, wc ja suihku. Jos vaihtoehtoinen majoittuminen kiinnostaa, ota
yhteyttä Hämeen Partiopiiriin ja varaa mökki omaan käyttöösi omakustanteisesti.
Hämeen Partiopiirin toimistosta saat tietoa vuokrahinnoista ja muusta kohteeseen
liittyvästä. Muista mainita varatessasi osallistuvasi Pohjan Veikkojen juhlaleirille!
Hämeen Partiopiirin yhteystiedot:
Avoinna arkisin klo 9-17
puh: (03) 3123 4900
fax: (03) 3123 4955
sähköpostiosoite: partiotoimisto.tampere@partio.fi
Lapinhämeen rakennuksia voit tarkastella sivulta
hp.partio.fi/lapinhameen-rakennukset
Perheleiriin tai aikuisiin liittyvissä leiriasioissa voi olla yhteydessä:
Tarja Kankaanpää
Alma Lähetkangas-Heikkinen
041-5459499
040-7360236
tarkkutk@gmail.com
alma.lahetkangas@gmail.com
4. VARUSTELISTA
Varustelistan saat sähköpostiisi tämän toisen leirikirjeen tavoin. Se julkaistaan
myös Pohjan Veikkojen nettisivuilla (pv.onmky.fi) viimeistään 25.6.2017.
Leiriläinen tarvitsee perusretkeilyyn sopivat varusteet, kuten rinkan, päivärepun,
makuualustan, makuupussin, kunnon sadevaatteet ja ulkoilukengät.
Hanki jo ennakkoon huikeat leirivaatteet Spreadshirtin kautta osoitteesta:
https://shop.spreadshirt.fi/PohjanVeikot/
Spreadshirtin sivuilla voit valita haluamasi tuotteen ja pohjanveikko-designin.
Tarjolla esimerkiksi t-paitoja, toppeja ja lippiksiä!
5. OSALLISTUMISMAKSU JA PERUMISSÄÄNNÖT
Vuolan osallistumismaksujen laskut tulevat leiriläisille ennen leiriä.
Leirille ilmoittautuminen on ollut sitova. Jos peruutus tapahtuu vähintään kaksi

vuorokautta ennen tapahtuman alkua, peritään puolet osallistumismaksusta ja sen
jälkeen koko osallistumismaksu. Jos peruutus tapahtuu sairauden takia ei
osallistumismaksua tai muita kuluja peritä. Sairaudesta on annettava kirjallinen
selvitys mielellään lääkärintodistuksella varustettuna.
Peruutukset ilmoitetaan leirinjohtajille sähköpostilla.
6. LEIRINJOHTAJIEN YHTEYSTIEDOT

Riku Niemelä
040-7344744
rikupetteri.niemela@gmail.com

Hanna Koskela
040-9640513
hannakoskela@hotmail.fi

Muista käyttää ja seurata sosiaalisessa mediassa häshtägejä #pohjanveikot
#täysiäsatasta #vuola2017

Tue Pilpajärven kämppäprojektia:

Retkeily jatkuu myös 100-vuotisjuhlaleirin jälkeen ja kohta entistä upeamman
Pilpajärven kämpän maastoissa. Jos haluat tukea PV:n retkeilyä seuraavatkin sata
vuotta, osta hirsi uuteen kämppään! Hanki omasi osoitteesta:
http://pv.onmky.fi/hirsikauppa

Leiriä tukemassa:

