
 

 

Kesätervehdys! 

Tervetuloa VEIKKO 2020 leirille, tämän kesän 

jännittävimmälle seikkailulle. Olemme valmistelleet sinulle ja 

partioystävillesi ikimuistoisen leirin, jonka aikana pääset 

kartuttamaan inkeilnmaan ja Puuvikin maastossa 

partiotaitoja ja ikimustoisia kokemuksia. 

Ei ole enää kauaa kun tapaamme, olethan valmis ja luet 

tämän kirjeen sisällön huolella. Nähdään pian! 

Partiovasemmalla,, 

Leirinjohtajasi      Juuso Junila 

 

 

Leiripaikka ja majoitus 

VEIKKO 2020 pidetään Inkelinmaalla, Koskön kylän rantamilla Mustasaaren kunnassa. Leirillä nukutaan 

omissa majotteissa. Muistakaa siis ottaa oma majoite mukaan leirille! 

Oma majoitteen tulee kestää leirin sääolosuhteita. 

Oma majoitteen kunto täytyy olla tiedossa ennen leiriä. Se selviää parhaiten pystyttämällä se kertaalleen 

vaikkapa pihalle ja samalla tarkistaa kuinka majoitteen pystyttäminen toimii. 

Mikäli olet ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittanut, ettei sinulla ole majoitetta, on lippukunta silloin 

varannut sinulle sellaisen varastosta.

2020 

 



Saapuminen leirille  

Tarpojat ja samoajat (vartiolaiset): maanantaina 27.7 omilla kyydeillä portaittain klo 12.00 - 14.00.  

Seikkailijat ja sudenpennut: perjantaina 31.7 omilla kyydeillä portaittain klo 12.00 - 14.00 . 

Tarkka saapumisaika ilmoitetaan vielä erikseen kaikille osallistujille. Tällä järjestelyllä ehkäistään metsätien 

ruuhkautuminen. Saavuttaessa ajetaan osoitteeseen Öjen skogsväg ja ajetaan opasteita pitkin leiriin.  

Leirille saavuttaessa pitää olla päällä säänmukainen varustus jolla kelpaa liikkua metsässä ja pieneen 

päiväreppuun pakattuna juomavettä (vähintään 1l), puukko, kompassi, sadevaatteet, tulitikut ja 

ruokailuvälineet. Saapumispäivänä ensimmäinen tarjottu ruoka on päivällinen, eli kotona kannattaa vielä 

syödä reipas lounas! 

Poistuminen leiriltä  

Leiriltä poistutaan portaittain 2.8.2020 samasta paikasta mihin pojat jäävät. Poistuminen tapahtuu kaikille 

sunnuntaina porrastetusti 13.00-16.00. Tarkka hakuaika ilmoitetaan samassa viestissä saapumisajan kanssa.  

Ilmoita meille liikkeistäsi!  

Kerro meille aikatoive jolloin haluatte saapua ja poistua. Täytä vastaus viimeistään torstaina 23.7 klo 23:00. 

Ilmoitamme teille sitten saapumis- ja poistumisajat.  

Forms-lomake: https://forms.gle/BE1o3StU9SyzGFyR8 

Kerrothan jos kyydissäsi on tulossa muitakin. 

Polkupyörät 

Tarpojat ja samoajat ottavat omat pyörät mukaan leirille. Varmistattehan ennen leiriä, että pyörä on 

kunnossa. Otathan myös lukon ja kypärän mukaan. Jos et pysty itse kuljettamaan pyörää leirille, ilmoita 

siitä pikimmiten leirinjohtajalle.  

Leirinjohtaja     Juuso Junila 040-7014426 juuso.junila@partio.fi 

 

Haikki 

Leirin loppupäässä odottavalla haikilla liikutaan vartiossa polkupyörällä, jalan ja vesitse. Lisäksi matkan 

aikana suoritetaan erilaisia tehtävärasteja ja syödään hyvin. Tavaroita tulisi pystyä kuljettamaan mukana 

kulkuneuvosta riippumatta , esimerkiksi rinkassa tai repussa. Kastumisesta kärsivät varusteet kannattaa 

suojata esimerkiksi jätesäkillä. Matkaa haikin aikana kuljetaa n. 20 km. 

Haikilla on mäkiä ja tienpinta vaihtelee asfaltista hiekkatiehen. Reissuun ei siis kannata lähteä 

huonokuntoisella pyörällä. Varmistathan pyöräsi kunnon ennen leiriä. Tarkista ketjujen kunto ja lisää 

ilmaa renkaisiin tarvittaessa yms. 

 

Ensiapu ja hygienia  

Leirillä on ensiapuvalmius. Lähin terveyskeskus on 25 minuutin ajomatkan päässä. Peseytyminen tapahtuu 

meressä ja saunassa. Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen on tärkeää, etteivät pöpöt pääse 

leviämään leirillä. Muistathan siis erityisesti pestä kädet wc-käyntien jälkeen ja aina ennen ruokailua. 

Varustelistassa mainittu pieni henkilökohtainen käsidesipullo on hyvä olla mukana. 
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Poikkeustilan aiheuttamat lisätoimenpiteet 

Vaikka tilanne Suomessa on hyvä ja rajoituksia on lievennetty, pidämme leirillä kiinni rajoituksista, sekä 

hyvää huolta hygieniasta. Kaikkien on tärkeää kunnioittaa leirillä turvavälejä ja viranomaisten suosituksia ja 

suomen partiolaisten ohjeistuksia. Hyvä hygienia ja riittävä käsien pesu ja desinfiointi auttavat tekemään 

leiristä mielekkään ja turvallisen.  

Tilanteen vuoksi leirillä ei pidetä vierailupäivää. 

Kynnys leiriltä lähtemiseen pidetään nyt korkeampana ja esim. kuumeen vuoksi leiriläinen lähetetään 

leiriltä kotia. Tilanteen muuttuessa leirin aikataulu voi muuttua nopeasti ja leiri saatetaan joutua perumaan 

lyhyelläkin varoitusajalla sen aikana tai ennen leiriä.  

Leirille osallistumisen edellytyksenä on, että leiriläinen ja leiriläisen kotiväki ovat pysyneet terveinä 

viimeisen viikon. Riskiryhmiin kuuluvien osallistumista leirille arvioi ja päättää kotiväki. 

Varusteluettelo 

Nimikoi varusteet. Nimikoi ne omalla nimelläsi niin, että jos unohdat nimesi, voit tarkistaa sen mistä 

tahansa tavarasta. Nimikoi vähintään puukko, ruokailuvälineet, pelastusliivit ja uikkarit – näitä päätyy 

löytötavaralootaan eniten. Löytötavaroita voi kysyä leirin jälkeen kolon keittiöstä 

Pakkaa oma rinkkasi! Tämä on tärkeää, että tiedät varmasti mitä sinulla on mukana ja mistä se löytyy 

rinkastasi.

Perusvarusteet 

 Teltta tai riippumatto ja tarppi, majoite niin että on sateensuojassa  

 Polkupyörä (vain tarpojat ja samoajat (vartiolaiset)) 

 Pyöräilykypärä (vain tarpojat ja samoajat (vartiolaiset)) 

 Makuupussi. Kesäöinä saattaa olla hallaa, kannattaa ottaa erittäin riittävä makuupussi.  

 Makuupussin sisälakana, lisää makuupussin lämmöneristävyyttä ja käyttöikää (jos on). 

 Makuualusta. Sellainen jonka läpi ei herne tunnu. Tai tuuli, jos nukkuu riippumatossa! 

 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. 

 Kengät. Sellaiset, joilla voi kävellä maastossa. 

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

 Sukat. Vaihtosukkia kannattaa ottaa riittävästi., niin saat pidettyä kaverisi kavereina. 

 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, väiski (jos on) 

 Pyyhe ja uima-asu 

 Päähine auringon porotusta varten  

 Ruokailuvälineet 

 Hengittävä nimikoitu pussi ruokailuvälineille. Pussissa kannattaa olla nyöri, josta se ripustetaan telineeseen. 

Muovipussi EI KÄY, se homehtuu. Nimikoi pussi. 

 Pelastusliivit (jos mahdollista) (EI PAUKKULIIVEJÄ) 



 

Pikkutavarat 

 Näppylähanskat tms. talkoo-/ rakentelu-/duunaushanskat 

 Istuinalusta tai vastaava.  

 Otsalamppu 

 Puukko (muista nimikoida) ja sen tuppi 

 Muistiinpanovälineet 

 Kompassi, jos on 

 Neulasetti ja lankaa, niin saat ommeltua leirimerkin kiinni heti leirillä 

 Kello, jos on 

 Muuta mitä mahdollisesti katsot tarvitsevasi 

Hygienia ja terveydenhuolto 

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

 Hammasharja ja -tahna 

 Oma pieni käsidesipullo 

 Laastaria ja rakkolaastaria 

 Aurinkovoide kunnon kertoimilla 

 Hyttysmyrkky 

 Omat lääkkeet 

 Pikkuvammat hoidetaan itse, muut leirin puolesta 

 

Et tarvitse mukaan 

1. Elektroniikkaa ei kannata ottaa mukaan. Laitteet eivät ole välttämättömiä saati partiomaisia. Lisäksi alueen 

pöly ja kosteus tekevät tuhoja. Erityisesti kaiuttimia ei kannata ottaa mukaan. Partiovakuutus ei korvaa 

hajonnutta elektroniikka. 

2. Puhelimen voi ottaa mukaan, mutta sitä ei leirillä saa ladattua. Partiovakuutus ei korvaa hajonnutta puhelinta 

3. Käärepaperilliset karkit. Niistä tulee vain roskaa. 
 

Muistilista: 

 Varmista että sinulla on kyydit leirille ja takaisin 

 Täytä vastauksesi kyydeistä forms-lomakkeeseen : https://forms.gle/BE1o3StU9SyzGFyR8  

 Tarkista majoitteesi kunto ja kuinka se pystytetään 

 Tarkista polkupyörän kunto (vain tarpojat ja samoajat (Vartiolaiset)) 

 Pakkaa oma rinkka 

 

Lisätietoja saat aina leirinjohdolta: 

Leirinjohto 
Leirinjohtaja     Juuso Junila 040-7014426 juuso.junila@partio.fi 

Sihteeri      Antti Karppi 045-1547951 antti.karppi@partio.fi 

 

Tervetuloa! 

 
Juuso Junila 

Leirinjohtajasi  

040 - 701 4426 
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