
 

 

Hesparton ja Töölön Sinisten talvileiri 2-6.1.2007 

2. Leirikirje 

 

Moi! Olet eräs niistä onnellisista, jotka saavat lähteä mukaan talven 

huimimpaan ja siisteimpään tapahtumaan. Luvassa on kaikkea talvista kivaa 

koko rahalla! Tällä kertaa on lunta luvassa lähes varmasti, joten tunnelma on 

niiltäkin osin kunnossa. Tässä kirjeessä on leirin kannalta tärkeää tietoa, 

joten se kannattaa lukea huolellisesti. Ohessa on varustelista, josta ei sovi 

lipsua. Suomen talvi saattaa olla arvaamaton, joten kannattaa varusteita 

haaliessa varautua erilaisiin tilanteisiin. 

 

Lähtö: 2.1. klo 9.30 Töölön Sinisten kololta osoitteesta 

Töölönkatu 34. 

Paluu: 6.1. klo 17.00 samaan paikkaan. 

 

 

 

Varustelista: 

� rinkka 

� makuupussi, jossa kestää kylmää 

� makuualusta 

� lämmintä vaihtovaatetta, esim. 

� pipo, tai mieluummin karvalakki 

� kaulaliina 

� 3 paria lämpimiä hanskoja 

� kerroksittain puettavia vaatteita 

� tuulenpitävä takki 

� lämpimät varsikengät 

� paljon villasukkia 

� juomapullo 

� kompassi 

� puukko 

� ruokailuvälineet kangaspussissa 

� sukset ja niihin liittyvät tilpehöörit 

� saunakamat ja hygieniavälineet 

� laulukirja jos on 

� kamera halutessa 

� taskulamppu ja kahdet varaparistot 

� partiohuivi 

� sadevarusteet, jos sääennuste lupaa suojasäätä 

� muistiinpanovälineet 

� tulitikut 

� SP:n jäsenkortti 

� rannekello 

� virkkuukoukku, kokoa 3-5 (=villalangan 

virkkaukseen sopiva)  

� paljon partiomieltä 

� ehkä jotain pientä makeaa 

� pulkka tms. 

 

 
 

Jos varusteita puuttuu, voi niitä lainata johtajilta. Kysy rohkeasti, kunnon varusteissa on paljon mukavampaa 

toimia. Matkapuhelimia ei saa ottaa mukaan, koska ne voivat leikin tiimellyksessä mennä rikki, ja eiväthän ne 

edes kuulu partioleirille. Johtajilla on riittävästi puhelimia hätätilanteiden varalle. Leirillä yövytään 

”Pääsisinpä minäkin 
leirille”, tuumii Minna-täti. 



kamiinalämmitteisessä teltassa, joten kesämakuupussilla ei pärjää. Jollei ole talvipussia, voi ottaa kaksi 

kesäpussia, joita voi pitää päällekkäin. Kololla on kämpältä tuotuja kämppäpusseja, joita saa lainaksi. Ota 

tarpeeksi lämmintä vaatetta, jotta voit olla ulkona pitkään. Kätevintä on ottaa paljon ohuita, päällekkäin 

puettavia vaatteita, joista voi sitten koota sään ja liikkumisen mukaisen varustuksen ja vähentää tai lisätä 

tarpeen mukaan. Pätee myös hanskoihin. Jos on lämmintä, kastuvat vaatteet helposti! Pakkaa varusteesi siten, 

että ne on helppo kuljettaa. Kaikki varusteet on saatava rinkkaan, eli irtonyssäkät on kielletty! Muista myös 

nimikoida tavarasi!  

 

Lisätietoja varusteista, aikataluista ja kaikesta muusta leiriin liittyvästä saa seuraavilta henkilöiltä.  

Samat numerot päivystävät myös leirillä. 

 

Hilla Uimonen, leirinjohtaja 040 700 8363 

hilla.uimonen@hotmail.com 

 

Ville Raitio, keittiömestari 040 519 2642  

ville.raitio@toolonsiniset.net  

 
 

Hyvää joulua ja onnelista uutta vuotta, nähdään leirillä! 


