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Tarpojien syysleiri Kalimeenlammella 11.-13.11.2022. 

Kaikki alkoi, kun bensan hinta nousi taivaisiin ja bussi hajosi matkalla Rokuan perinteisen henkeäsalpaaviin 

maisemiin. Pieni partiolaisista koostuva matkaryhmä evakoitui Kalimeenlammelle ja perusti oman 

yhteiskuntansa, joka puhkesi kukkaansa – vai puhkesiko sittenkään... On teidän aikanne päättää, miten uusi luku 

alkaa. Ketkä pääsevät valtaan, kuka nousee kapinaan vai tuhoutuuko kaikki huonojen päätösten jälkeen. 

Tervetuloa osallistumaan interaktiiviseen peliin! 

Leiri alkaa perjantaina 11.11 klo 18:00 osoitteesta Korpiseläntie 3 (Loppulan luontokahvila) ja päättyy samaan 

paikkaan sunnuntaina 13.11 klo 13:00. Paikalle saavutaan omin kyydein. Sovittehan mahdollisuuksien mukaan 

kimppakyydeistä. Osallistumismaksu on 20 €, joka laskutetaan jälkikäteen. Leirillä nukumme 

kaminalämitteisissä teltoissa, mutta varaathan silti lämpimän makuupussin. Mahdolliset muutokset ilmoitetaan 

lippukunnan nettisivuilla osoitteessa pv.onmky.fi. Leirin varustelista tulee viimeistään em. sivulle 2.11. 

maanantaina. Jokaisella lähtijällä tulee olla SP:n jäsenmaksu maksettuna. Muistathan, ettei partiovakuutus 

korvaa hukkaan tai rikki mennyttä kännykkää tai muita elektronisia laitteita. 

Leirille ilmoittaudutaan osoitteessa kuksaan.fi/55636 viimeistään 7.11.2021. 

Jos on kysyttävää leiriin liittyen, niin otathan reippaasti yhteyttä. 

Sara Lantto 

sara.lantto2004@gmail.com 

040 157 7770 

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 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 koronatartunaa. 

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

Retkivälinelainaamo: 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. 

Jäsenmaksu: Pohjan Veikot edellyttää, että partiotapahtumiin osallistuvat jäsenet ovat maksaneet Suomen Partiolaisten 

jäsenmaksun ja heillä on näin ollen partiovakuutus voimassa. Uudet jäsenet ovat vakuutettuja ja vapaita osallistumaan 

tapahtumiin jäsenmaksulaskun eräpäivään saakka, minkä jälkeen osallistuminen edellyttää jäsenmaksun maksamista. 

Lisätietoja SP:n jäsenmaksusta: www.partio.fi/jasenpalvelut/jasenmaksu. 


