TERVAPARTION TALVILEIRI

13.-15.2.2015 VASAMOLLA
Lähtö ja paluu
Ilmoittautuminen
Leiripaikka

Ajo-ohje

Leirikeskuksen puh.no
Yöpyminen
Osallistumisoikeus

Leirin hinta
Kuljetus
Vakuutukset
Lääkkeet

Puhelimet tms
Varusteet

Ennakkohuolto

Tiedustelut

Hintasta pe 13.2. klo 18 ja paluu Hinttaan su 15.2. n. klo 14
Sitova ilmoittautuminen ti 3.2. mennessä johtajallesi ilmoittautumislomakkeella,
(jossa myös huoltajan suostumus ja allekirjoitus.
Oulun ev.lut. seurakuntien Vasamon leirikeskus ent. Ylikiimingissä.
2 majoitusrak, ruokala-keittiörak, suihku/wc-rak ja sauna. Sähkölämmitys
(kts. netistä www.Oulunseurakunnat.fi/Vasamon leirikeskus)
Hintan srk-talolta ensin 30 km Kuusamon suuntaan, sitten oikealle Joloskyläntietä (eteläkaakkoon, viitta: Ylikiiminki 21) n. 5,8 km ja sitten oikealle (lounaaseen, viitta: Vasamon
leirikeskus) n. 1 km. Perille pääsee autolla.
08-316 1340
joko sisällä, kaminateltassa tai laavulla oman valinnan mukaan
SP:n jäsenmaksun maksaneilla tervapartiolaisilla
Mikäli leiriläinen tarvitsee erillistä, jatkuvaa apua päivittäisessa toiminnassa esim. pukeutuminen, ruokailu, liikkuminen jne, niin huoltajan/avustajan mukanaolo välttämätön
30€ (kerätään joko menomatkalla tai perillä). Sis. kulj, majoitus, ruuat, ohjelma
Linja-autolla. Jos on vähän osallistujia, niin henk.autoilla (korvaus 10,-/käynti)
SP:n jäsenmaksuun vuodelle 2015 sisältyy toissijainen vakuutus
Leiriläisellä tulee olla henkilökoht. lääkkeet ohjeineen mukana. Leirijohdolle tulee antaa lista
lääkkeistä, mihin tarkoitukseen, milloin ja kuinka paljon niitä otetaan. Tarvittaessa lääkkeet
voi luovuttaa leirijohdolle säilytettäväksi.
kerätään leirin alussa ja palautetaan lähdettäessä (kts. yhteystiedot)
partiohuivi, makuupussi , lakana ja tyynynpäällinen sisällä nukkujille, talvimakuu pussin lisäksi
makuualusta teltassa tai laavussa yöpyjille, yöasu ja uninalle, peseytymis- ja siisteytymisvälineet
(mm. pyyhe, saippua, kampa, hammasharja ja - tahna, käymme saunassa), yöasu, ulkoiluvaatteet (hanget kutsuvat myös ilman suksia, kerrospukeutuminen), vaihtovaatteet (mm. sukat,
villasukat, pipo, lapaset tms), sisävaatteet, hiihtovälineet, pikkureppu, muki, juomapullo, taskutai otsalamppu + varaparistot, terävä puukko (tupesta vain johtajan luvalla), istuinalusta (makuu
alusta käy), muistiinpanovälineet ja ns. suorituskirja tai –kortti, tulitikut ja EA- välineet (laastaria,
sideharso ja harsotaitos) muovipussissa. Ei karkkeja, sipsejä tms, energiajuomia
Varusteet tulee nimikoida tai merkitä niin, että leiriläinen tunnistaa omansa. Tavarat leiriläinen
pakkaa itse rinkkaan tai jos sellaista ei ole, niin isoon reppuun tai kassiin. Varusteista tulee tehdä
tarkka luettelo, jotta leirin jälkeen leiriläinen löytää omansa ja voi tarkistaa jälkeenpäin, mitä
tarvitsi ja mitä ei. Sukset ja hiihtokengät: kotona tulee tarkastaa, että hiihtovälineet ovat kunnossa, hiihtokengät sopivat siteisiin ja että leiriläinen saa ”sukset jalkaansa” sekä osaa varustautua hiihtolenkille.
Lippukunnanjohtaja Jenniina Sutinen +35840 8367299; jensku_sutinen@hotmail.com
leirin aikana terveiset ja tiedustelut 08-316 1340
Leiriläinen saa käyttää puhelintaan la 14.2. klo 17.-18. välisenä aikana

TERVAPARTION TALVILEIRI

13.-15.2.2015 VASAMOLLA
SITOVA ILMOITTAUTUMINEN JA HOLHOOJAN SUOSTUMUS
Ilmoittautuminen. (Lomake johtajallesi tai kololle viim. ti 3.2.)
Leiriläisen nimi

________ _____________________________________

Synt. aika

________________

Yövyn (arvio)

sisällä
kaminateltassa
laavussa

( )
( )
( )

vaihto mahdollista ja
joskus jopa suotavaa

Ruoka-aine- yms. allergiat sekä muut allergiat ja terveydelliset asiat, jotka tulee saattaa leirijohdon tietoon. Flunssaisena/kuumeisena ei leirille!
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Huoltajan suostumus (yksi huoltajan nimi riittää)
Suostun, että lapseni_________ _________________________________________
saa osallistua UMPIHANKI –leirille 13.-15.2.2015.

_______________________________
huoltajan allekirjoitus
______________________________________
nimen selvennös

_______________________________
huoltajan allekirjoitus
_______________________________________
nimen selvennös

Huoltajan puhelin, johon voi soittaa tarvittaessa leirin aikana _________________________________

