
[Lähettäjä: error_tuntematon_vahvistamaton viesti] 

Minulla ei ole paljon aikaa, pääsin sisälle tietokantaan 
lähettääkseni sinulle tämän viestin… 

Aikojen alussa suuret suojelijat Ukko, Jatuli ja Ahti loivat 
Fladan, ympäristön jossa luonto ja ihmiset voisivat elää 
rinnakkain. Fladalla vallitsi rauha, mutta suojelijat saivat pian 
huomata että rauha ei olisi ikuinen, synkät pilvet vaanivat jo 
horisontissa. Pian Fladan luomisen jälkeen, salaperäinen yhtiö 
Äbstero Oy ja sen pääjohtaja Varrekas Vidic saapuivat alueelle 
saadakseen haltuunsa Fladassa piilevät voimat. Vidicillä ja hänen 
johtamansa yhtiöllä on aikeissa käyttää näitä voimia 
valloittaakseen maailman, samalla tuhoten Fladan. 

Tietooni on tullut että suojelijat eivät yksin pysty Äbstero Oy:tä 
pysäyttää, joten siksi lähetän tämän viestin sinulle. Kirjasta 
löydät tarvitsemasi ennakkotiedot, jotta pystyisit suoriutumaan 
tehtävästäsi. Tehtäväsi aikana tulet kokemaan muun muassa meren 
huumaa, kiperiä tilanteita ja korkeita paikkoja. Mikäli epäröit, 
älä huoli, tulet saamaan apua ystäviltäsi jotka myöskin on 
kutsuttu pelastamaan Fladan…  

Minun täytyy mennä, he ovat… [viesti keskeytetty] 

[lähettäjä_verkko_localhost_abstero_127.0.0.0/255.0.0.0] 

  



 

Kesätervehdys! 

Tervetuloa Fladalle, tämän kesän mielenkiintoisimmalle seikkailulle. Olemme valmistelleet 
sinulle ja partioystävillesi Merenkurkun maastoon ikimuistoisen leirin, jonka aikana pääset 
kartuttamaan  partiotaitoja ja -kokemuksia. Fladalla mennään rannikon tyyliin, ja ohjelmassa 
näkyvät sekä alueen historia että sen ominaispiirteet. Luvassa on varmasti myös yllätyksiä! 

Ei ole enää kauaa kun tapaamme, olethan valmis ja luet tämän kirjeen sisällön huolella. 
Nähdään pian! 

Partiovasemmalla, 

Leirinjohtajasi                                    
Joona Luomala 

Kesä paranee päivä päivältä ja Flada-leiri lähenee! Tässä kirjeessä on tarpeelliset tiedot leirimaksun maksamisesta 
ja leirille osallistumisesta. Ajankohtaisimmat ja päivitetyimmät tiedot Fladasta löydät aina leirin sivulta 
www.bit.ly/flada 

Riittääkö sähköinen kirje? Jos riittää, klikkaa nappia osoitteessa www.bit.ly/eipaperipostia  ja säästä luontoa ja 
postittamistyötä. Kiitos! 

Leirimaksu – maksa 15.7.2017 mennessä 

Leirin maksu tulee maksaa viimeistään 15.7.2017 Metsäveikkojen tilille Nordea FI51 1187 3000 6053 75. 
Maksussa tulee käyttää oheisen listan viitenumeroa. Löydät oman viitenumerosi ja laskun summan leiriläisen 
jäsennumeron vierestä oheisesta listasta 

Leirille ilmoittautuneiden leirimaksu on kotitaloutta kohti enintään 170 €. Yli 18-vuotiaat päivämaksulla 
osallistuvat johtajat maksavat päivämaksun leirin kioskiin käteisellä. 

Mikäli leirimaksusta tai sen maksamisesta tulee kysyttävää, ole yhteydessä Rahasilliin: mikko@sillander.com 

Siirtymiset 

Lähtöajat 
Kaikki varusteet tulee olla pakattuna rinkkaan. Lisäksi mukana on oltava päiväreppu, jossa on 
täysi vesipullo ja evästä lounaaseen (n. klo 13) saakka. Partiohuivi kaulassa, valmiina seikkailuun. 

Metsäveikkojen vartiolaiset ja samoajat lähtevät kasarmialueelta 22.7. klo 9.00 

Partiotyttöjen tarpojat lähtevät kasarmialueelta 24.7. klo 9.00 

Sudenpennut ja seikkailijat lähtevät kasarmialueelta 26.7. klo 9.00 

Paluuajat 
Sudenpennut ja seikkailijat palaavat kasarmialueelle 28.7. klo 19.15 

Vartiolaiset, tarpojat ja samoajat palaavat kasarmialueelle 29.7. klo 14.00 



 

Leiripaikka ja majoitus 

Flada pidetään Inkelinmaalla, Koskön kylän rantamilla Mustasaaren kunnassa. Leirillä nukutaan puolijoukkue- ja 
niger-teltoissa. Leiriläisille teltat järjestetään leirin puolesta, omaa telttaa et tarvitse mukaan. Rankkapohjassa leirin 
tekijät majoittautuvat omiin majoitteisiinsa, mutta tarjolle varataan myös telttoja niille, joilla ei ole omaa 
majoitetta. 

 

Vierailupäivä 

Fladan vierailupäivä järjestetään perjantaina 28.7.2017. Vierailupäivän tarkemmat ohjeet ja ilmoittautuminen 
löytyvät Fladan omalta leirisivulta www.bit.ly/flada. Viimeinen ilmoittautumispäivä vierailupäivään on 
15.7.2017. Vierailupäivä on tarkoitettu sudenpentujen perheille ja muille partiotoiminnasta kiinnostuneille. 
Vierailupäivä maksaa 10 € per henkilö, max 20€/kotitalous. Summa maksetaan kioskiin leirillä käteisellä. 

Bussit lähtevät Kasarmialueelta Vaasan keskustasta klo 11.30 ja 13.00 perjantaina 28.7.2017. Voit 
valita ilmoittautuessasi kummalla bussilla tulet. Pysäköintiin kannattaa käyttää keskustan 
mahdollisuuksia. 

16.00 päivällinen leiriläisille. Keittiön kapasiteetin vuoksi vierailijoille voidaan tarjotaan vain 
eväspussi ja kahvia, tarvitset oman mukin. 

17.00 päättäjäiset kaikille 

19.00 bussit lähtevät takaisin Inkelinmaalta 

19.30 bussit takaisin Kasarmialueella 

Leirille ei ole mahdollista tulla omalla autolla. Tieportit perille ovat lukossa, eikä perillä ole parkkitilaa. 

Vierailupäivän tarkemmat ohjeet löytyvät Fladan omalta leirisivulta www.bit.ly/flada 

 

Muutamia sääntöjä 

Leirillä noudatetaan lakia, partioihanteita ja järkeä. Erikseen haluaisimme korostaa vielä muutamaa asiaa: 

1. Ei saa olla lopen väsynyt. Väsyneet ihmiset ovat ankeita, kärttyisiä ja missaavat leirikokemuksesta aina 
ison osan ja samalla ärsyttävät vielä muitakin. Lepää ja anna muidenkin levätä. 

2. Kännykkä ei ole osa leiriarkea. Keskitymme läsnäoloon, eikä metsä ole koskaan hyväksi herkille ja 
kalliille laitteille. 

3. Vanhemmat eivät saa soittaa tai viestitellä iltaisin. Moinen toiminta vain lietsoisi koti-ikävää, mikä on 
turhaa. 
 

Ensiapu ja hygienia  

Leirillä on ensiapuvalmius. Lähin terveyskeskus on 25 minuutin automatkan päässä. Peseytyminen tapahtuu 
meressä ja ainakin kerran leirin aikana saunassa. Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen on tärkeää, sillä 
leirioloissa vatsapöpöt leviävät helposti. Muistathan siis erityisesti pestä kädet wc-käyntien jälkeen ja aina ennen 
ruokailua. 

 

 

 



Varusteluettelo 

Nimikoi varusteet. Nimikoi ne omalla nimelläsi niin, että jos unohdat nimesi, voit tarkistaa sen mistä tahansa 
tavarastasi. Nimikoi vähintään puukko, ruokailuvälineet, pelastusliivit ja uikkarit – näitä päätyy löytötavaralootaan 
eniten. 

Perusvarusteet 
 Makuupussi. Kesäöinä saattaa olla hallaa, 

kannattaa ottaa erittäin riittävä makuupussi.  
 Makuupussin sisälakana, lisää makuupussin 

lämmöneristävyyttä ja käyttöikää. 
 Makuualusta. Sellainen jonka läpi ei herne 

tunnu. 
 Vesipulloja. Puolen litran limsapullo käy 

hyvin vesipulloksi, haikilla tarvitaan 
enemmän eli ota toinen tai kolmaskin pullo.  

 Rinkka. Leirin ajan tavarat säilytetään 
pakattuna rinkkaan. Rinkalla tulee olla 
sadesuoja. 

 Päiväreppu. Pieni lisäreppu on leirillä 
kätevä. 

 Kengät. Sellaiset, joilla voi kävellä 
maastossa. 

 Toiset kengät. Jaloille on hyväksi välillä 
vaihtaa jalkineita. Lisäksi kengät saattavat 
kastua. 

 Sukat. Vaihtosukkia kannattaa ottaa 
riittävästi. 

 Retkeilyyn ja leireilyyn sopivat ulkovaatteet. 
Vaatteiden tulee olla kestävät ja 
käytännölliset, muodilla ei niin väliä.  

 Yllättävän lämpimät vaatteet yllättävän 
kylmiä iltoja varten 

 Kunnolliset sadevarusteet 
 Vaihto- ja varavaatteet 
 Partiopaita merkkeineen, huivi, 

partiopäähine (pojilla väiski) 
 Pyyhe ja uima-asu 
 Päähine auringon porotusta varten  
 Ruokailuvälineet - Leirillä tulee olemaan 

esim. keittoa, jonka kanssa on salaattia ja 
leipää. Milles lautaselle ne laitetaan? 

 Hengittävä nimikoitu pussi 
ruokailuvälineille. Pussissa kannattaa olla 
nyöri, josta se ripustetaan telineeseen. 
Muovipussi EI KÄY. Nimikoi pussi. 

 Pelastusliivit (jos mahdollista) (ei 
paukkuliivejä) 
 
 

Pikkutavarat 
 Näppylähanskat tms. talkoo-/rakentelu-

/duunaushanskat 
 Istuinalusta tai vastaava 
 Suorituskirja (vain Metsäveikot) 
 Otsalamppu, lyysy tai fikkari. 

Vaihtoehtoisesti voit ottaa valaisimen. Tai 
sekä-että, ellei joko-tai. Ehkä, jos melkein. 

 Puukko (muista nimikoida) ja sen tuppi. 
 Muistiinpanovälineet 
 Kompassi, jos on (ei supe tai seik.) 
 Neulasetti ja lankaa, niin saat ommeltua 

leirimerkin kiinni heti leirillä. 
 Kello, aurinkokello ei toimi pilvisellä säällä 
 Joitain eurosia, jos haluat ostaa jotain leirin 

kioskista 
 Korvatulpat 
 Pieni pakasterasia kioskiostoksille. 
 Muuta mitä mahdollisesti katsot tarvitsevasi 

Hygienia ja terveydenhuolto 
 Kuontalon ja hipiän pesuaineet ja henk. 

koht. hyg. väl. Suosi biohajoavia tuotteita, 
Inkelinmaalla ei ole jäteveden käsittelyä. 

 Hammasharja ja -tahna. Suosi fluoritonta 
hammastahnaa, fluori rehevöittää vesistöjä. 

 Laastaria ja rakkolaastaria 
 Aurinkovoide kunnon kertoimilla 
 Omat lääkkeet ja hytysmyrkyt 
 Pikkuvammat hoidetaan itse, muut leirin 

puolesta. 

Aina niin hyödyllisiä 
 Muovipusseja 
 Hakaneuloja 
 Kamera (muista suojata kosteudelta ja 

pölyltä esim. pakastepussiin) 

Et tarvitse mukaan 
 Elektroniikkaa ei kannata ottaa mukaan. 

Laitteet eivät ole välttämättömiä saati 
partiomaisia. Lisäksi alueen pöly ja kosteus 
tekevät tuhoja. Erityisesti kaiuttimia ei 
kannata ottaa mukaan. 



 

Leirin johto 

Voit ottaa yhteyttä leirin tekijöihin oheisten yhteystietojen avulla. 
Leirin johtaja: Joona Luomala, 0400 921509, joona.luomala@biogts.fi 
Ohjelma: Antti Karppi 
Sudenpentuohjelma: Katja Jokinen 0500 761649 ja Pauliina Salo 
Seremoniamestari: Tommi Kippola 
Viestintä: Mikko Sillander (Silli) 050-4821579, mikko@sillander.com 
Ensiapuvastaava: Sanna Tarhasaari 
Muonitus: Teemu Gullman (teemu.gullman@gmail.com) 
Majoitusmestari: Juuso Junila 
Haikki: Atte Martikainen ja Tuukka-Ville Virkkilä 

 

Muuta huomioitavaa 

Jos jostain syystä joudut olemaan jonkin aikaa poissa leiriltä (perhejuhlat tms.), niin ilmoitathan siitä saman tien 
Joona Luomalalle 0400 921509 

Jos ilmoittautumislomakkeessa annettuihin ruoka-aineallergiatietoihin on tullut muutoksia, ilmoita niistä leirin 
muonitusmestarille Teemu Gullmanille (teemu.gullman@gmail.com) viiveettä. 

Jatkuvasta lääkityksestä, sairaudesta tai muista esimerkiksi liikkumiseen liittyvistä asioista, joista leirin johtajien 
olisi syytä olla tietoisia, on kerätty tietoa ilmoittautumisen yhteydessä, jotta leirillä voidaan ottaa nämä seikat 
huomioon. 

Leiriin on vielä aikaa. Leirin kotisivuilla kannattaa käydä lukemassa uutisia ja tiedotteita. Käythän katsomassa 
viimeiset tiedotteet sivuilta ennen leiriä: bit.ly/flada. Pakkaa rinkkasi hyvissä ajoin, tule kasarmialueelle runsaan 
aamupalan syöneenä ja hyppää mukaan bussiin kohti uusia seikkailuja! 

 

Ongelmia? 

Leirin kotisivuilla löytyy tietoa leiristä, ja se tieto lisääntyy leirin lähetessä. Pulmallisissa tilanteissa voit olla 
yhteydessä leirinjohtaja Joona Luomalaan. Muista mainita nimesi ja ikäkautesi ottaessasi yhteyttä. 

 

Tervetuloa mukaan! 

 
 
Joona Luomala  Silli (Mikko Sillander) 
Leirinjohtajasi  Fladan viestintäpäätöksentekoasiamies 
0400 921509 

joona.luomala@biogts.fi 

 

Riittääkö sähköinen kirje? Jos riittää, klikkaa nappia osoitteessa www.bit.ly/eipaperipostia  ja säästä luontoa ja 
postittamistyö. Kiitos! 


