Perjantaina leirinsä aloittavat kololta
tarpojat, samoajat ja aikuisia.
Kokoontuminen kololle 17-17:30

Seikkailijoiden, tarpojien, samoajien,
vaeltajien ja aikuisten leiri päättyy
sunnuntaina klo 14 Erävalkeassa.

Pakkaamme yhdessä kololla lippukunnan
leiritavarat ja lastaamme autot, minkä jälkeen
siirrymme kimppakyydein Erävalkeaan.
Huom. Leirillä perjantaina on tarjolla iltapala
noin klo 20. Ennen leirille lähtöä on hyvä syödä
päivällinen.

Partiolaiset, jotka tulevat muiden kyydissä, voi
noutaa kololta n. klo 14:30.
Pois lukien Huuhkajat ja aikuiset, jotka
osallistuvat purkuun kololla, voi noutaa klo 16:00.

Kuljetuksista vastaavat seuraavat *

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Haapakoski
Piilola
Potila
Lehojärvi
Heikkilä.

Lauantaina klo 9 kololta leirinsä aloittavat
sudarit, seikkailijat ja vanhojen
tanssiaisissa olleet samoajat sekä
muutama johtaja ja avuksi lupautunut
aikuinen.
Pakkaamme mukaan leiritavaroita ruokaa ja
vettä sekä itse leiriläiset tavaroineen ja
matkaamme kimppakyydein Erävalkeaan.

Kuljetuksista vastaavat seuraavat*
•
•
•
•
•
•

Törmä
Uusitalo
Martiskainen
Lintula
Silvennoinen
Pihlajaviita

Lauantaina sudenpentujen retkipäivä
päättyy Erävalkeassa klo 16.

Kuljetuksista vastaavat seuraavat *

Kuljetusinfoa
Talvikelistä johtuen parkki- /kääntötila ja
ohitusmahdollisuudet ovat vähäiset ja siksi
kaikkien ei ole mahdollista tulla omalla autolla.

Ajo-ohjeen löydät
Uuden Partiolaisen Kotiin 2017-vihkosta sivulta 6.
Vihko löytyy myös Kipinäpartion nettisivuilta
osoitteesta www.kipinapartio.fi, sivun
vasemmasta laidasta kohdasta Lippukuntainfo.

* muutokset kuljetustehtäviin
Jälki-ilmoittautuminen on vielä auki ja sairaustapaukset yms mahdollisia. Muutokset
kuljetuksiin ovat mahdollisia. Vahvistamme listan
leiriviikolla.

Huoltajan aputehtävät leirillä:

Sudenpennut, jotka tulevat muiden kyydissä,
voi noutaa kololta noin klo 16:30.

•

Kuljetuksista vastaavat seuraavat *

•
•
•

•
•
•
•

Törmä
Martiskainen
Lintula
Koski

Ala-Katara
Silvennoinen
Kuivanen
Haapakoski
Heikkilä
Lehojärvi
(varalla Potila)

Talvileiri
VALKEA
16.-18.2.2018

•
•

To ja Pe ruokakauppa Holma & Potila, aika
sovitaan tarkemmin
Perjantain iltapala 17-21 Piilola
La Lounas n –> 13:30 Lintula & Uusitalo
La Päivällinen -> 18 Uusitalo, + Tommi &
Martiskainen (->16)
Su siivous ja purku Ala-Katara 11-14
Siivous kololla Juurakko & Huuhkajat ->16

Leirin johtajat:
Juhani Haapakoski, juhani.haapakoski@gmail.com , 040 574 8902
(leirin aikana Juhani ei ole tavoitettavissa lauantaina klo 13-21)
Mauri Kuivanen, mauri@kuivanen.net , 040 747 8675 (leirin aikana
tavoitettavissa lauantaista klo 9 alkaen)

Talvileiri VALKEA 16.-18.2.2018
Kaikille vaatetus

Yöpyjien lisävarusteet (se->)

Leirimaksulaskut

• Säänmukainen ulkoiluvaatetus. Mielellään kosteutta
kestävä, riittävän väljä, että mahtuu alle kerroksia ja pystyy
hyvin liikkumaan. + varahousut. College-housu ei ole
ulkohousu talvileiriolosuhteissa.
• Säänmukaisesti kerrospukeutumista ulkovaatteiden alle,
näin voit säätää tilanteen mukaan kerroksia. Kannattaa
suosia hyvin kosteutta siirtäviä materiaaleja. Villakerrastot
ja fleecet toimivat hyvin, puuvilla on huonoin. + varalle
myös
• Huomioi kerrospukeutumisessa, että kun menemme
sisälle, riisumme ulkovaatetuksen.
• Säänmukaiset riittävän isot/väljät jalkineet. Näin mahtuu
kunnolla sukkaa, eikä palele. Villa on tässäkin varmin
valinta, vaikka 2 päällekkäin ja puuvilla huonoin. Kelistä
riippuen tarvitset ehkä myös varajalkineet. Umpinaisia
vettähylkiviä kastuneita kenkiä ei saada kuivaksi leirin
aikana.
• Villasukkia (sukkia yleensä), ja useampi varapari. Nihkeä
sukka kastelee kengän ja kylmä hiipii, vaihdetaan sukat
riittävän usein.
• Säänmukainen päähine
• Lämpöiset käsineet, ja useampi varapari. Huomioi, että
kosteudenkestävien käsineiden kastuessa niitä ei leirillä saa
kuivaksi. Sormikkaat rukkasten alle toimii aika mukavasti.
• kaulahuivi/kauluri

Leirillä yövytään kamiinalämmitteisissä teltoissa.
• Lämmin yöasu +pipo ja villasukat toimivat
yöllä. Samalla kerrastolla ja sukilla, mikä
päivällä oli päälle, ei mennä pussiin.
• makuupussi ja makuualustat (+makuupussin
lakana, tyyny). makuupussi vähintään 3vuodenajan pussi. Makuualustoja voit
halutessasi ottaa 2 päällekkäin.
• pyyhe. Erävalkeassa saunassa käytetään vain
biohajoavia pesuaineita. Pesuaineet on leirin
puolesta. (sauna lämmin lauantaina)
• Henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet:
hammaspesuvälineet, deodorantit, hiuslenkit,
harjat….

Laskut
leirimaksuista
lähetään viikolla 5
partiolaisille / alle
18 vuotiaiden
osalta heidän
huoltajilleen.
Leirimaksulaskun
eräpäivä on
12.2.2018.

Muista nimikoida kaikki varusteesi!
Vaatteita ja kenkiä valitessasi, muista, että ne voivat
hyvinkin likaantua.
Valitse riittävän isoa kokoa, kurkista vaikka perheen muiden
jäsenten kaappiin. Leirillä mennä toimivuus edellä,
muotinäytökset ovat muualla.
Leirillä olemme pääosin ulkona – kelistä riippumatta. Välillä
pääsemme ruokailemaan sisälle tai olemme nuotiolla.
Vaatteiden kuivatusmahdollisuudet ovat rajalliset, jotain
pientä ehtii kuivua päivän tai yön aikana, mutta sen varaan
ei pukeutumista saa laskea.

Peruutukset ja muutokset

Lainamakuupussit ja makuualustat

Ilmoittautuminen on sitova ja sen voi perua vain
sairastumisen vuoksi tai muusta erityisen painavasta syystä.
Peruutuksesta tai muuttuneista ilmoittautumistiedoista
tulee viipymättä informoida leirinjohtajaa.

Kaikkien varusteet:

Kännykät ja muut elektroniikkalaitteet
Eivät ole tarpeellisia, ja ne ovat leirillä omalla vastuullasi.
Jos päätät ottaa, pakkaa ne vesitiiviisti. Leirillä ei ole tarjolla
latausmahdollisuutta.

• Jos leiriläiselle ei ole sopivaa makuupussia,
lippukunnalla on muutamia lainapusseja.
Näistä varaukset leirinjohtajalle pikimmiten.

• Ruokailuvälineet kangaspussissa (lautanen,
muki, lusikka, haarukka, veitsi. Ei
kertakäyttöisiä!)
• Puukko
• Istuinalusta
• Partiohuivi kaulaan
• Heijastin päällystakissa + varaheijastin
• Taskulamppu ja varaparistot (tai vaikka 2
taskulamppua)
• Henkilökohtaiset tavarat (lääkkeet yms.)
• Työkäsineet
• Sukset, sauvat ja monot. Pitkänmatkan
hiihtoretkeä ei luvassa, vaan jotain ihan muuta
suksittelua.
• Mukaan voi ottaa myös ahkioita, joilla tavarat
liikkuvat mukavammin parkkipaikalta majalle.

Makeiset ja herkut, omat juomat
Mikäli päätät ottaa mukaan makeisia tai muita herkkuja,
ota niitä kohtuudella. Johtajisto pidättää itsellään oikeuden
päättää siitä, milloin ja kuinka paljon herkkuja saa
napostella.
Ja huomioithan, että herkut ja juomat voivat jäätyä,
erityistä herkkuvarikkoa ei leirille sisälle lämpimään
järjestetä.

Löytötavarat noudetaan kololta heti leirin jälkeen
Löytötavaran toimitetaan leirin jälkeen kololle, josta ne on
noudettava viimeistään maaliskuun viikolla 10.

Muista nimikoida kaikki varusteesi?

