
 RUOKTU XXXVII 20 
SEIKKAILIJOILLE, TARPOJILLE, SAMOAJILLE, VAELTAJILLE JA AIKUISILLE JOHTAJILLE

LEIRIKARISSA ROVANIEMELLÄ 29.2.-4.3.2020



Eräpartiolippukunta LEIRIKIRJE                    LEIRIKARI, ROVANIEMI

Limingan Niittykärpät Ruoktu XXXVII 20     Talvileiri 29.2.-4.3.2020 ryhmän viiri partioasu (jos on) puukko (repussa)

LEIRIKESKUS on Rovaniemen kaupungin omistama.  Leirikeskus sijaitsee Kemijoen muistiinpanovälineet

rantatöyräällä Rovaniemelta Ranuan suuntaan. Keskuksesta löytyy kaikki muka- 1 pakki (neljälle) makuupussi (lämmin)

vuudet, joten siellä meidän on hyvä leiriä pidellä. Lisätietoa www.leirikari.fi. trangia (1 kolmelle) makuualusta nenäliinoja

OHJELMASSA: Perinteistä Ruoktu talvileiri ohjelmaa, ulkoilua maastoleikkeineen. polttoainetta iso jätesäkki termospullo

MAJOITTUMINEN sisällä ja 1 yö talviteltassa, vanhemmat partiolaiset useampi yö. tulitikut, rannekello verkkarit (yöasu) ompelutarvikkeet

kirves mittanauha pieni tyyny otsalamppu

saha hammasharja varaparistot

VAKUUTUS on voimassa kaikilla. ea-välineet tahna, muki ensiside

ILMOITA  allergioista ja vastaavista sairauksista tai vaivoista ilmoittautumisen WC-paperia (muovipussissa) kampa laastaria

yhteydessä.  Lähde leirille vain terveenä ja maastokuntoisena.  Leirillä taudit suksivoiteita pesuaine kompassi

tarttuvat helposti. pieni lumilapio iso ja pieni pyyhe karttatasku

TERVEYDENHOIDOSTA JA HYGIENIASTA huolehtii Kaarina Mattila kangaspussissa: sukset ja sauvat nipussa

kaarina.mattila@liminka.fi, puh. 040 5605754. henk.koht. Lääkkeet lautanen astiapyyhe iltanuotioviitta/huopa

MUONITUKSESTA vastaa Ulla-Maija Ultsi Lumme,  ultsi.lumme@gmail.com, muut hygienia tarvikkeet muki sisätossut

puh. 040 5573935. astia pyyhe haarukka 10 m narua

KÄNNYKKÄ Leiriläiset eivät ota kännykkää leirille.  Kaikki johtajat, vaeltajat ja PIKKU REPPU veitsi

samoajat ottavat kännykät mukaan turvallisuuden vuoksi. istuinalusta lusikka W / M baretti

LEIRIMAKSU  1. 88€, 2. 78€ ja 3. 70€  Maksu sisältää matkat, vakuutuksen, villapaita

majoituksen, ruoan, materiaalit ja leirimerkin.  Tarvittaessa maksusta villahousut

voi keskustella leirinjohtajan kanssa.  Ilmoittautuneille lähetetään lasku, joka Markku "Make" Korhonen villasukkia kännykkää

maksetaan eräpäivään mennessä, ellei toisin sovita. markku.korhonen@evl.fi vaihtosukat (joka päivä) energiajuomaa

ILMOITTAUTUMINEN  tapahtuu  Kuksan kautta16.2.2020 mennessä, p. 044-7521223 lämmin päähine pelikortteja ym.

ellei toisin ole sovittu. Ota yhteys Makeen. kintaat joissa lapaset

Leirille saa tulla VIERAILEMAAN.  Jos olette tulossa, siitä olisi hyvä sopia Kotikololla la 29.2. klo 9.30 kaulaliina koulutuksessa tai 

etukäteen Maken kanssa, jotta voimme ottaa sen huomioon. Lähtö klo 10.00 varakäsineitä ohjelmassa tarvittavat

VARUSTEET (Seikkailijat isoon kassiin, tarp. Sam. Ja vaelt. rinkkaan) Eväät matkalle. ulkoilujalkineet välineet ja tarvikkeet.

Leiriläinen pakkaa itse varusteensa ja merkkaa kaikki varusteet omalla nimellään. hiihtojalkineet

Vaatteiden ja jalkineiden tulee olla väljiä ja lämpimiä.  Kenkien pitää olla niin Kotikololle ke 4.3. klo 18 ulkoilutakki

väljät, että villasukkien kanssa varpaat mahtuvat liikkumaan.  Pohjalliset kenkiin! Tauko matkoilla ulkoiluhousut

Muista varavaatetus. huoltoasemilla. varavaatteet

PALUU

LEIRIVARUSTEETRYHMÄN VARUSTUS

MUKAAN EI OTETA

Pyydämme Taivaan Isän siunausta ja varjelusta leirillemme.

Tervetuloa Ruoktulle!  Limingassa 4.2.2020   Make Korhonen, leirinjohtaja

KOULUTTAJAT:

MUUTA HENK.KOHT.

TIEDUSTELUT

LASTAUS JA LÄHTÖ

mailto:markku.korhonen@evl.fi



