
Mae Govannen – Terve ystävä! 
TERVETULOA ARDAAN! VASTASIT OROMËN KUTSUUN JA SUURI SEIKKAILU ALKAA 26.7! !!!

LÄHTÖ 
Lähtö tapahtuu 26.7. porrastetusti Kololta (Töölönkatu 34) kello 10:00 ja klo 10:30. !
Vartiolaiset (seikkailijat, tarpojat ja samoajat): 
Saavu kololle VIIMEISTÄÄN klo 09:40, muista lupalappu!  !
Sudenpennut:  
Saavu kololle VIIMEISTÄÄN klo 10:10, muista lupalappu! !
PALUU 
Sudenpennut: 
paluu vierailupäivänä 29.7. vanhempien kimppakyydeillä.  !
Muut: 
Paluu Kololle 3.8. noin klo 16:30.  !
VIERAILUPÄIVÄ 
Vierailupäivä leirillä on tiistaina 29.7.  
Pyydämme saapumaan klo 14. Vierailijoille tarjoillaan pullaa ja kahvia.  
Klo 15 yhteinen iltanuotio, jonka jälkeen vierailupäivä päättyy.  
Leiripaikan osoite: Partiopoukamantie 24, 06200 Porvoo. !
LEIRINJOHTAJIEN YHTEYSTIEDOT !
Julius Hästesko               Kaari Freese 
0407154143               0407369585 
julius.hastesko@toolonsiniset.net            kaari.freese@hespartto.fi !
LUPALAPPU 
Lupalappu palautetaan lähdössä ja on PAKOLLINEN. Ilman sitä ei pääse mukaan leirille!! 
Kerro myös montako perheestänne on tulossa vierailupäivänä 29.7. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

PALAUTA TÄMÄ OSA LÄHDÖSSÄ! !
Annan lapselleni / lapsilleni: ______________________________________________ !
luvan osallistua Töölön Sinisten ja Hesparton Arda-kesäleirille Partiopoukamassa 
26.7.-3.8.2014 (sudenpennut 26.7.-29.7.2014).  
Huoltajan/huoltajien nimi/nimet ja puhelinnumero(t): !!
Vierailupäivänä perheestämme osallistuu _____ henkilöä, ja oman lapsemme/lastemme  !
lisäksi autoon mahtuu _____ sudenpentua. !
Allekirjoitus ja pvm: !!!



 
PERUUTUSEHDOT 
Mahdolliset peruutukset on ilmoitettava Juliukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen leiriä. 
Leirimaksuja ei palauteta, mutta jos peruuttamisen syynä on leirille lähtijää kohdannut 
sairaus tai tapaturma, voi leirimaksuun hakea korvausta partiovakuutuksesta. 
Korvaushakemukseen tarvitaan lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus. 
Partiovakuutusasioissa auttaa Suomen Partiolaisten info, puh 09 8865 1100, sekä 
nettisivut osoitteessa www.toiminta.partio.fi/lippukunta/turvallisuus-ja-vakuutukset !
PAKKAAMINEN JA NIMIKOINTI 
Jos jotain puuttuu niin kysäise johtajilta, josko he voisivat lainata. 
Lapsi pakkaa itse varusteensa rinkkaan (Huom! SUDENPENNUT!), jotta hän tietää mitä 
mistäkin löytyy. Vanhempi avustaa pakkaamisessa ja valvoo, että kaikki varusteet tulevat 
mukaan. 
Kaikki on pakattava vedenpitävästi esim. muovipusseihin ja rinkkaan. Rinkan 
ulkopuolelle kiinnitetään makuualusta (tarvittaessa myös makuupussi). Älä ota MITÄÄN 
irtonyssäköitä mukaasi. 
KAIKKI TAVARAT ON NIMIKOITAVA yksittäistä sukkaa myöten!  !
VARUSTELISTA: 
-partiopaita ja -huivi, rutkasti partiomieltä 
-SP:n voimassaoleva jäsenkortti 
-rinkka tai reppu, johon kaikki tavarasi mahtuvat 
-makuupussi ja -alusta 
-retkeilyjalkineet tai lenkkarit 
-tuulenpitävä takki ja housut 
-villasukat, pipo ja hanskat 
-vaihtoalusvaatteita, -paitoja ja -sukkia 
-shortsit 
-yöpuku (lämmin) 
-päähine 
-sadevarusteet (saappaat, sadetakki ja sadehousut) 
-pyyhe ja uima-asu 
-muistiinpanovälineet 
-taskulamppu ja varaparistot 
-henkilökohtaiset hygieniavälineet (hammasharja ja -tahna, peseytymisvälineet ja lääkkeet) 
-ruokailuvälineet kangaspussissa 
-juomapullo 
-puukko 
-hyttys-, punkki-, aurinko- ja huulivoide 
-kompassi 
-tulitikut (seikkailijoille ja sitä vanhemmille, pakattuna vedenpitävästi) 
-rannekello (halpa) 
-ponnari (pitkä hiuksisille) 
-jätesäkki (vartioikäisille, eli seikkailijat ja sitä vanhemmat) 
-pussi likapyykille 
HALUTESSASI SEURAAVAA: 
-vesipyssy, vesilelu 
-halpa kamera (esim. kertakäyttökamera) 
-pelikortit 
-OEK-laulukirja 
-riippumatto 
-Keski-Maa-rekvisiittaa 
MUKAAN ET TARVITSE: 
-kännykkää (johtajilta löytyy hätätilanteita varten puhelimet. Leiriläisten omat puhelimet 
häiritsevät leirin kulkua ja voivat mennä helposti rikki.) 
-gameboyta, GPS-paikanninta, yleensäkään mitään elektroniikkaa (luultavasti hajoaa maastossa) 
-käärepaperillisia karkkeja! Pidetään Arda siistinä :) 


