
Eräpartiolippukunta Limingan Niittykärpät 
 
 

 

Tervetuloa Lähi-Pökkelölle! 
 
Niittykärppien perinteinen Pökkelö-kesäleiri järjestetään tänä vuonna päiväleirinä 
Limingan kylällä ja Tupoksessa.   
 

Jokainen osallistuja viettää yhden päivän pyöräillen kylällä ja toisen 

jalkapatikassa Tupoksessa.  

 
Leiripäivien aikataulu. Molemmat leiripäivät kestävät klo 9-17. Niiden aikana 
tarjotaan lounas ja välipala. Jokainen syö aamupalan ja iltaruoan sekä yöpyy kotonaan 
tai muussa itse valitussa paikassa.  
 
Limingan päivänä kokoonnutaan alla olevan taulukon mukaan joko Ala-Kestilän 
arboretumissa (Värminkoskentie 20) tai Kotikololla, Pappilantie 4. Tupoksessa 
kokoonnutaan yhtenäiskoulun pihassa. 
 

Kokoontumispaikat Tiistai klo 9 Keskiviikko klo 9 

Sudenpennut (2. ja 3 luokalle menevät) Tupos Arboretum 

Seikkailijat A*  Kotikolo Tupos 

Seikkailijat B* Arboretum Tupos 

1.vuoden tarpojat Tupos Kotikolo 

 
Keskiviikkona 15.7. leiri jatkuu Teams-kokouksena järjestettävänä virtuaali-
iltanuotiona klo 19-20. Kokouslinkki löytyy Niittykärppien tapahtumakalenterista: 
bit.ly/pokkelonuotio. 
 
Ryhmäjako. Seikkailijat A: Kärpät, Lumikot, Hillat ja Vadelmat. Seikkailijat B: Karhut, 
Hukat, Variksenmarjat, Ruusunmarjat. Leirin aikaisiin ryhmiin voidaan yhdistää 
useamman viikkotoiminnan lauman tai joukkueen jäseniä. 
 
Saattajat. Sudenpentujen ja seikkailijoiden mukana kulkee aikuinen saattaja tai kaksi.. 
Saattaja ottaa yhteyttä osallistujiin pe 10.7. mennessä. Leiriläinen ilmoittautuu 
molempina aamuina kokoontumispaikalla saattajalle.  Leiriläisiin on sujuvinta olla 
yhteydessä leiripäivien aikana saattajan puhelimen kautta. Tarpojat liikkuvat vartioina 
ja ilmoittautuvat aamulla toimintapisteen vetäjälle.   
 
Leirimaksu. Leirimaksu 12 e maksetaan mieluiten käteisellä tiistai-aamupäivän 
kokoontumispaikassa. Leirimaksun voi tarvittaessa maksaa pankkikortilla Kotikololla 
tiistaina tai keskiviikkona klo 8:00 ja 8:45 välillä.  
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Jokainen leiriläinen ottaa mukaan: Jokainen ryhmä ottaa mukaan: 

o Partiohuivi 
o Säänmukainen vaatetus 
o Vesipullo, tilavuus vähintään 0,5 l 
o Aurinkorasva & hyttysmyrkky 
o Ruokailuvälineet (särkymätön 

lautanen, muki, haarukka, lusikka 
& veitsi) muovipussissa 

o Halutessasi eväitä 
 
Limingan päivää varten lisäksi:  

o polkupyörä & pyöräilykypärä 
o otsa- tai taskulamppu 
o kahlaamiseen sopivat kengät,  

esim. crocsit tai suihkusandaalit 
 
Tupoksen päivää varten lisäksi 

o  puukko tupessa, repussa 
 
Kaikkien varusteiden on hyvä olla 
nimikoituja. 

o Pieni EA-laukku 
o pieni muistivihko & kynä 
 
Ryhmän saattaja auttaa ryhmää 
sopimaan ryhmävarusteista. 
 
 
 
 
Limingan päivää varten lisäksi: 
o pyöränpumppu 
o tarpojavartioilla vähintään 1  
          kännykkä & varavirtalähde 
 
 
Tupoksen päivää varten lisäksi: 

o vähintään yksi kompassi 
o väh. 1 kännykkä tai digitaalikamera* 
o sakset 
o värikyniä 

 
*Partiovakuutus ei korvaa elektroniikalle aiheutuvia vaurioita, vaikka laitetta 
käytettäisiin leirin ohjelmassakin. 
 

Turvallisuus ja hygienia. Päiväleirin aikana pyritään minimoimaan ryhmien väliset 
kontaktit. Rastihenkilöt ohjeistavat ryhmiä turvavälit huomioiden. Lounas tarjoillaan 
kunkin osallistujan omiin astioihin, jotka laitetaan ruokailun jälkeen muovipussiin ja 
viedään kotiin tiskattaviksi. Leiriläisiä tullaan toistuvasti muistuttamaan 
turvaväleistä ja tehostamaan käsienpesua. 

Partion jäsenrekisteri Kuksan kautta ilmoitetut terveys- ja ruokavaliotiedot annetaan 
tietoon paitsi ryhmän saattajalle, myös muonitus- ja ensiapuvastaaville. Lisätietoja 
voitte välittää allekirjoittaneille. 
 

Tervetuloa leirille! 

Partiovasemmalla 
Leirinjohtaja & turvallisuusvastaava 
Mari Hurskainen, p. 050 480 5018, mari.hurskainen@partio.fi 
 

Muonitusvastaava 
Tapio Parkkinen, p. 040 572 7346, tapio.parkkinen@niittykarpat.fi 
 
ps. Huoltajien on mahdollista päästä haistelemaan leiritunnelmaa ilmoittautumalla 
jonkun ryhmän saattajaksi tai avuksi muonitukseen! Kysy lisää Marilta! 


