
 
 

Loistava juttu! 
 28.-29.1.2021 

TERVAPARTION TALVINEN YÖRETKI 

Loistava juttu! on Tervapartion yöretki Loisto-leirikeskukseen Haukiputaalle. Leirillä suoritetaan 
partio-ohjelmaa, ollaan yhdessä ja nautitaan maittavasta ruuasta! Leiriä varten et tarvitse mitään 
etukäteistaitoja, joten reissu sopii hyvin vaikka ensimmäiseksi leiriksi. 

Lähtö ja paluu  

Lähtö Hintan seurakuntatalolta pe 28.1. klo 18 ja paluu Hinttaan la 29.1. n. klo 18 (sudenpennut ja 

seikkailijat). Tarpojat ja vanhemmat leiriläiset jäävät leireilemään vielä sunnuntaihin 30.1. saakka! 

Paluuaikataulusta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. 

Ilmoittautuminen                

Sitova ilmoittautuminen 9.1.2021 mennessä. Leirillä on tilaa 50 nopeimmalle ilmoittautujalle. 

Ilmoittaudu Tervapartion nettisivuilla www.tervapartio.com > tapahtumat > Loistava juttu! > 

ilmoittaudu. Alaikäisen partiolaisen ilmoittaa huoltaja, joten otathan Kuksan asiointitunnuksesi 

käyttöön ennen ilmoittautumista! 

 Leiripaikka                  

Oulun ev.lut. seurakuntien Loisto-leirikeskus Haukiputaalla                                           

Yöpyminen                     

Sudenpennut ja seikkailijat majoittuvat sisätiloissa. Seikkailijaikäinen saa halutessaan kokeilla myös 

teltassa yöpymistä! Tarpojaikäiset nukkuvat 28.-29.1. välisen yön kamiinateltassa ja toisen leiriyönsä 

sisällä.  

Osallistumisoikeus              

SP:n jäsenmaksun maksaneilla tervapartiolaisilla, sopimuksen mukaan vanhempi voi tulla leirille 

vapaaehtoistehtäviin.  

Leirin hinta                           

25€ sis. kuljetus, majoitus, ruuat, ohjelma. Maksuohjeet toimitetaan ilmoittautuneille lähempänä 

leiriä 

Kuljetus                                

Linja-autolla 

Lääkkeet                    

Leiriläisellä tulee olla henkilökohtaiset lääkkeet ohjeineen mukana. Leirijohdolle tulee antaa lista                              

lääkkeistä, mihin tarkoitukseen, milloin ja kuinka paljon niitä otetaan. Tarvittaessa lääkkeet                    

voi luovuttaa leirijohdolle säilytettäväksi.  

Puhelimet                      

Et tarvitse puhelinta leirillä, eikä partiovakuutus korvaa hajonneita laitteita. Puhelimet kerätään leirin 

alussa ja palautetaan lähdettäessä. Tarvittaessa leiriläiseen saa yhteyden leirin aikana leirinjohtajan 

välityksellä.  

Ennakkohuolto                    

Varusteet tulee nimikoida tai merkitä niin, että leiriläinen tunnistaa omansa. Tavarat leiriläinen pakkaa 

itse rinkkaan, isoon reppuun tai kassiin, jotta jokainen tietää, mistä omat tavarat löytyvät ja osaa pakata 

ne.  

Tiedustelut                     

Retkenjohtaja Viivi Huttunen (viivi.hut@gmail.com, 0440242970). Voit olla meihin yhteydessä myös 

sähköpostitse: tervapartio@gmail.com 
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• Varusteet                    

• partiohuivi jos on 

• makuupussi/pussilakana, lakana ja tyynynpäällinen sisällä nukkujille, talvimakuupussin lisäksi makuualusta 

teltassa yöpyjille (mikäli tarvitset lippukunnan lainavarusteita, ole yhteydessä leirinjohtajaan.) 

• yöasu ja unilelu 

• tarvittaessa korvatulpat yöksi 

• hammasharja ja-tahna, muut tarvitsemasi hygieniavälineet 

• henkilökohtaiset lääkkeet 

• ulkoiluvaatteet, vaihtovaatteet, sisävaatteet 

• Särkymättömät ruokailuvälineet (lautanen, muki, aterimet) kangaspussissa sekä astiapyyhe, makkaratikku 

• juomapullo 

• tasku- tai otsalamppu ja varaparistot 

• istuinalusta 

• muistiinpanovälineet 

• Max 300 g omia herkkuja



 
 

 


