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Rysä 2014, 7.–9.3. Himalansaaressa Sorvanniemessä 

 

Mikkelin Seudun Partiolaiset ry:n talvileiri tarpojille, samoajille ja vaeltajille. Sekä päiväretki seikkailijoille. 

Leirillä liikutaan lumisessa metsässä, suoritetaan erätaitopainotteista ohjelmaa ja yövytään kaminateltassa.  

Huomioithan talviretkeilyn edellyttämät varustevaatimukset (varustelistassa). Tärkeintä on että pärjäät 

ulkosalla koko päivän sääolosuhteista riippumatta (räntäsade tai pakkanen). Oleellisinta on 

kerrospukeutuminen ja järkevä määrä vaihtovaatteita. Ylimääräiset ja helposti särkyvät tavarat kannattaa 

suosiolla jättää kotiin, sillä ne ovat vain turhaa painoa rinkassa. 

Leirimaksu 15 € ja päiväleiriläisten leirimaksu 10 € kerätään leirin alkaessa. Varaathan mukaan tasarahan! 

Leiripaikka: Yöveden äärellä Himalansaaressa Sorvanniemessä 

Leiri alkaa:  

- samoajilla ja vaeltajilla perjantaina 7.3. klo 18.00 Ristiinan Nesteellä (VALTATEIDEN 13 JA 15 

RISTEYKSESSÄ) 

- tarpojilla lauantaina 8.3. klo 12.00 Ristiinan Nesteellä (VALTATEIDEN 13 JA 15 RISTEYKSESSÄ) 

- seikkailijoille järjestetään lauantaina 8.3. päivämittainen retki klo 12 – 20 

Leiri päättyy: sunnuntaina 9.3. klo 15.00 Sorvanniemessä. 

Lippukunta ilmoittaa kootusti leirille osallistuvat suoraan Polkuun 28.2. mennessä! Ilmoittautumislomake 

liitteenä.  

Lisätietoja omasta lippukunnastasi! 

Yhteystiedot: Aino Pohjanvirta (Ekin Partio ry.) p. 044 336 2777, aino.pohjanvirta@gmail.com 

 Katri Kaukonen, järjestösihteeri p. 050 363 6043, katri.kaukonen@partio.fi 

HAUSKAA LEIRIÄ! 

Seppo Leinonen 
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ILMOITTAUTUMINEN Mikkelin Seudun Partiolaiset ry:n RYSÄ 2014 –talvileirille 

lomake palautetaan omalle ryhmänjohtajalle/lippukunnan leiriyhteyshenkilölle, lpk:n jäsenrekisterinhoitaja siirtää 

ilmoittautumiset Polkuun 

Nimi:  ________________________________________________________ 

Lippukunta: ________________________________________________________ 

Oma puhelinnumero ja sähköpostiosoite: 

 _________________________________________________________ 

Lähiomaisen nimi ja puhelinnumero leirin aikana: 

 _________________________________________________________ 

Olen   ⃝ seikkailija 

  ⃝ tarpoja 

  ⃝ samoaja 

  ⃝ vaeltaja 

  ⃝ johtaja 

 

Osallistun leirille  ⃝ 7. – 9.3. (leirin hinta 15 €/hlö) 

  ⃝ 8. – 9.3.(leirin hinta 15 €/hlö) 

  ⃝ 8.3. päiväretkelle (10 €/hlö) 

Saan kyydin leirille  □    Saan kyydin leiriltä pois □ 

Kyytiin mahtuu _____ henk. 

Tarvitsen kyydin leirille  □  Tarvitsen kyydin leiriltä □ 

 

Leirillä huomioitavat allergiat, erityisruokavalio, vammat ja lääkitys yms. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

alaikäisen huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Varustelista: 

 

Kerrospukeutuminen:  

Ihoa vasten kosteutta siirtävä kerros, kuten tekninen alusasu.  

Seuraavaksi lämmin välikerros ja päällimmäiseksi tuulelta ja kosteudelta suojaava kuoritakki tai vastaava. 

Jalkineet:  

Jalkineissa on hyvä olla pitkä lumelta suojaava ja jalkaa tukeva varsi. Suojasäällä sukat kastuvat helposti, 

joten kenkien on hyvä olla kosteutta hylkivät. Parhaiten pidät jalkasi lämpiminä villasukkien avulla. Muista 

ottaa runsaasti vaihtosukkia! 

Kantolaite:  

johon mahtuu kaikki varusteet. Eli esimerkiksi rinkka tai tilava reppu. Vaatteet on hyvä pakata 

muovipusseihin, jotta ne säilyvät kuivina. Lisäksi pienempi reppu, vyölaukku tai vastaava päiväretkiä varten. 

Leiripaikalle siirrytään parkkialueelta jalkaisin (n. 300 m), joten varmista että pystyt kantamaan kaiken! 

Yöpyminen: 

Kaminateltassa lämpötila on n. 10-150C, joten tarvitset talvimakuupussin. Makuualustan tulee olla riittävät 

paksu, jotta maasta säteilevä kylmyys ei pääse vaikuttamaan (maavaate ja havut toimivat myös eristeenä). 

Mikäli haluat kokeilla lumikammissa yöpymistä, tulee makuupussin olla riittävän paksu ja siinä olisi hyvä 

olla merkintä ”comfort <50C”. 

Vaatteet: 

- ulkoilutakki ja housut (suojasäällä myös sadeasu) 

- kauluri tai kaulahuivi sekä pipo 

- kolmet lämpimät hansikkaat tai lapaset 

- ulkoilukengät (suojasäällä myös kumisaappaat) 

- runsaasti vaihtosukkia ja villasukat 

- lämmin välikerros kuten vaikkapa villapaita 

- välihousut(pitkät alushousut)  

- vaihto alusasuja 

Muut retkivarusteet: 

- ruokailuvälineet suljettavissa olevassa kankaisessa säilytyspussissa: muovinen lautanen, lusikka-

haarukka-veitsi-yhdistelmä, muovinen muki tai kuksa. Pesusieni. 

- Varaa mukaan myös erillinen juomapullo sillä nestehukka yllättää helposti talvella! 

- partiohuivi! 

- vuolupuukko, terän pituus n. 10 cm. Linkkuveitsi ei ole riittävä mutta lapinleukua et tarvitse! 
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- varmatoiminen taskulamppu ja varaparistot 
- Jäänaskalit 
- Muistiinpanovälineet  
- henkilökohtaiset hygieniavarusteet (hammasharja etc. ) 

- Henkilökohtaiset lääkkeet 

Muita huomioita: 

- Kaikkiin varusteisiin on kirjoitettava nimi, sillä teltassa varusteet sekoittuvat helposti. 

- Kännykkä ja kamera kannattaa pakata uudelleen suljettavaan muovipussiin. Muut 

elektroniikkalaitteen kannattaa jättää kotiin. 

- Jäsenkortti 

- Mukaan myös mäenlaskuväline esim. pulkka, liukuri tai jätesäkki. EI rattikelkka, minarit. 

 

Älä ota mukaan ylettömiä määriä makeisia tai muita herkkuja! 
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