George18
MIKÄ? Oulun Valppaiden ja Oulun Metsänkävijöiden
kevätleiri
MISSÄ? Rokualla
MILLOIN? 20.4-22.4.2018
Leirimaksu 15€. Lasku tulee s-postiin
Lähde mukaan Oulun Valppaiden ja Oulun
Metsänkävijöiden yhteiselle George18 –kevätleirille!
Tiedossa on mukavaa ohjelmaa kaikille ikäkausille Yrjönpäiväteemaan liittyen. Sudenpennut
pääsevät muun muassa seikkailemaan Pyhän Yrjön jalanjäljissä, seikkailijat ja tarpojat viettämään
yön kaminateltassa ja samoajat toteuttamaan juuri heille suunniteltua ohjelmaa! Sunnuntaina
leirillä pidetään myös yhteinen Yrjönpäiväjuhla, jossa muun muassa uudet jäsenet saavat huivinsa.
Yrjönpäivänjuhla myös mahdollisesti LiveStreamataan Facebookin kautta myös kotiväen
nähtäväksi.
Leirille ilmoittaudutaan kuksassa osoitteessa https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=19689
Ilmoittautuminen päättyy 1.4, joten muista ilmoittautua mukaan ennen sitä!
Leirimatkat kuljetaan yhteisellä bussikuljetuksella. Bussi lähtee perjantaina 20.4 Urheilutalon
parkkipaikalta klo 18.00. Paluu tapahtuu sunnuntaina 22.4 Urheilutalolle n. klo 14-15 aikaan,
tarkempi paluuaika ilmoitetaan myöhemmin!

Varustelista:
o
o
o
o
o
o
o
o

Partiohuivi
Partioasu (tai tummansininen paita ja housut/hame)
Rinkka tai muu iso laukku
Makuualusta (vain seikkailijat ja tarpojat)
Talvimakuupussi tai kaksi kolmen vuodenajan pussia (vain seikkailijat ja tarpojat)
Aluslakana ja tyynyliina
Pussilakana (kaikki paitsi tarpojat ja seikkailijat)
Lämmintä vaihtovaatetta sekä ulkoiluun, että sisällä olemiseen, pakkaa ainakin:
● Kahdet hanskat
● Pipo
● Kaulahuivi
● Villasukat
● Aluskerrasto (seikkailijat ja tarpojat kaksi aluskerrastoa)
● Villapaita/fleece
● Lämmin takki ja ulkoiluhousut
● Lämpimät ulkoilukengät, joilla on myös hyvä kävellä
● Mukavia oleskeluvaatteita sisälle
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Päiväreppu (tarpojat)
Lumikengät, jos mahdollista (vain tarpojat) (voi tuoda myös useammat, kuin yhdet)
Ruokailuvälineet (vain tarpojat)
Kompassi (tarpojat)
3x tulitikut
Puukko
Muistiinpanovälineet
Juomapullo
Otsa- tai taskulamppu ja varaparistot
Istuinalusta
Peseytymisvälineet (pyyhe, pefletti, saippua)(leirillä päästään saunomaan!)
Henkilökohtaiset hygieniavarusteet (hammasharja ja –tahna yms.)
Henkilökohtaiset lääkkeet annosteluohjeineen

Halutessasi voit pakata:
o Lukemista
o Unilelu
o Pientä naposteltavaa, max. 3.5€ edestä
o Puhelin, omalla vastuulla

Innolla leiriä jo odottaen,
OV:n ja OMK:n johtajat
Leirinjohtajien yhteystiedot:
Oulun Valppaat:
Sonja Vaakanainen
0442964468
sonja.vaakanainen@partio.fi

Oulun Metsänkävijät:
Tuomas Klemetti
0442832060
tuomas.klemetti00@gmail.com

Joonas Karhu
0443574784
joonashenrik.karhu@gmail.com

