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 Tämän kirjeen ohjeilla selviät talvileirien kuninkaasta, Inkeli xvi:stä 

 

Inkelin kylä on kasvanut lähes sadan kyläläisen kodiksi talvisen viikonlopun 
ajaksi, mutta minne ovat kadonneet kylässä tuhansia vuosia eläneet mammutit? 
Lähde mukaan jääkautiseen elämään tutkimaan kadonneiden mammuttien 
mysteeriä! 

 

Samoajat ja tarpojat lähtevät leirille 
torstaina 8.3. klo 17. Lähtöpaikkana 
Kasarmintori 

 

Seikkailijat lähtevät leirille perjantaina 
9.3. klo 17:00. Lähtöpaikkana 
Kasarmintori 

Sudenpennut lähtevät leirille lauantaina 
10.3. klo 10:00. Lähtöpaikkana 
Kasarmintori 

 

Kaikki leiriläiset palaavat Kasarmintorille 
sunnuntaina 11.3.    n. klo 15:00

 

Ole ajoissa paikalla 15 min ennen. 

 

Leirin kuulumisia päivitetään Vaasan Metsäveikkojen Facebook-ryhmään 

https://www.facebook.com/groups/vaasanmetsaveikot/ 

Soitot, viestit ja sähköpostit tavoittavat leirin nopeasti leirinjohtajan kautta. 
(Yhteystiedot kirjeen lopussa) 

Leirille ei siis välttämättä kannata ottaa omaa matkapuhelinta ollenkaan mahdollisten 
vaurioiden ja katoamistapausten vuoksi. Leirillä ei ole sähköä, joten 
lataamismahdollisuuksiakaan ei ole. Partiovakuutus ei korvaa elektroniikkaa. 

 

 

 



Päivät leirillä vietetään pihalla, ja yöt nukumme lämpimissä kamiinalämmitteisissä 
teltoissa. Lämmöstä ja paloturvallisuudesta pitää huolen kiertävä kipinämikkovuoro. 
Tehtävään annetaan hyvä koulutus ennen ensimmäistä vuoroa. 

 

Ulkona on talviseen tapaan hieman viileää. Tästä syystä oikea pukeutuminen on hyvin 
tärkeää leirillä.  

 

Tässä muutama tärkeä pointti vaatetuksesta: 

Kerrospukeutuminen!  

Tällöin voi lisätä ja poistaa vaatteita sään mukaan. Alimmassa kerroksessa kannattaa 
suosia joko villaa tai keinokuituja, tekniset kerrastot ovat hyviä. Välikerroksen paksuus 
valitaan ilman lämpötilan ja liikunnan määrän mukaan. Sopivia välikerroksen vaatteita 
ovat esimerkiksi villapaidat ja –housut, sekä fleece- ja collegeasut. Päällimmäiseksi 
”kuoreksi” kannattaa valita kestäviä vaatekappaleita. Sopivimmat jalkineet talvileirille 
ovat irrotettavalla huopavuorella varustetut kumisaappaat tai nahkasaappaat. Erityisen 
hyvä on, jos toppa/päällyshousujen lahkeet saa kuminauhalla tiiviisti kengän varren 
ympärille, jotta lunta ei mene kenkään. Kaula suojataan kaulurilla, pää tuulta pitävällä 
pipolla ja kädet kintailla. 

Sää vaikuttaa paljon: lämpimällä kelillä vaihtovaatteita tarvitaan kastumisen takia, 
kylmällä kelillä lisävaatteita tarvitaan lämmön takia. Katso siis sääennustetta, kun 
pakkailet. 

 

Märät vaatteet 

Märkä = kylmä = huono juttu. Ensisijaisesti pyritään välttämään vaatteiden kastuminen. 
Jos vaatteet kastuvat pitää ne vaihtaa kuiviin HETI. Kenkien olisi hyvä pitää vettä, sillä 
kengät pääsevät vasta illalla kuivumaan mentäessä telttaan nukkumaan. Myös kintaat 
kastuvat helposti, joten kannattaa varata useammat varakappaleet. 

 

Syöminen ja juominen 

Talvella temmeltäessä unohtuu helposti juoda eikä ruoka välttämättä aina maita. 
Lämpimänä pysymisen ja nestehukan välttämisen takia ei ruokia kannata jättää syömättä. 
Kuumaa mehua on tarjolla myös ruokien välissä. 



Tavarat pakataan rinkkaan: 

Kaulassa partiohuivi, nimikoituna! 

Päällä sään mukaiset varusteet 
kerroksittain. 

 Makuupussi, riittävä teltassa 
vallitsevaan nollakeliin  

 Makuualusta 1-2 kpl (teltoissa 
pohjana maavaate) 

 Ruokailuvälineet (Kangaspussissa; 
ainakin lusikka, muki, syvä lautanen, 
kuivauspyyhe)  

 Varahanskat (2)  

 Varapipo 

 Vara-alusasu 

 Varavillasukat    

 Varasukat jokaiselle leiripäivälle 

 Varajalkineet, (kumisaappaat, mikäli 
luvataan lämpöasteita) 

 Villapaita, fleece tms. lämmin paita   

 Valaisin (otsalamppu on kätevä, 
muista vaihtaa paristot/ladata akku) 

 Puukko 

 Tulitikut 

 Sadeasu, mikäli säätiedot ennustavat 
vesisateita ja + asteita 

 Säärystimet, estävät lumen 
menemisen kenkiin 

 Istuinalusta  

 Pieni pyyhe, saippuaa  

 Hammasharja + tahna  

 Pari suklaapatukkaa.  

 Täytetty juomapullo. Termos on 
hyvä! 

 Rannekello, jos löytyy 

 Muovipusseja esim. likaisia vaatteita 
varten 

 Pieni puristin jos löytyy (tarpojat ja         
seikkailijat) 

 

Mieti tarvitsetko varmasti tämän kaiken.  

On tärkeää, että jokainen partiolainen pakkaa rinkkansa itse, jotta tavarat löytyvät 
myös leirillä. Muovipusseja yms. Rinkan ulkopuolisia viritelmiä tulisi vältää, sillä 
kävelymatkaa leirialueelle on noin. 700m. Leirillä tavaroita säilytetään rinkassa, joka 
on rinkkatelineessä 

 

Antti Karppi, Leirinjohtaja

045-1547951 

antti.karppi@partio.fi 

 

Mikäli olet tulossa leirille jo torstaina, muista anoa perjantain koulupäivä 
vapaaksi. Liitteenä myös anomuksen liitteeksi soveltuva saatekirje.


