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Lempiäniemen leirikeskus 6.- 9.2.2014 

 

 
Tämän vuoden talvileiriä sinun ei tarvitse missata perheen 

yhteisen Talvilomareissun vuoksi, sillä nyt se tulee jo heti 

Helmikuussa. Lähtekää talvikauden mahtavimpaan 

partiotapahtumaan koko ryhmän, joukkueen tai lauman 

voimin, sillä tänä vuonna mukaan pääsevät kaikki, myös 

Sudenpennut! Vaeltajat ja aikuiset mahdollistajina ja 

Samoajat, Tarpojat, Seikkailijat ja Sudenpennut osallistujina. 

Ryhmäjako on pääasiassa sama kuin partiossa, mutta 

kolmannen vuoden Sudenpennut saavat osallistua halutessaan 

Seikkailijana leirille, kuten kolmannen vuoden Seikkailijat 

voivat myös osallistua halutessaan Tarpojina leirille. Tarpojat 

ja Samoajat toimivat leirillä sekavartioin.  
 

TARPOJAT JA SAMOAJAT 

Torstai-iltana 6.2. kello 18.00 Lempiäniemi herää eloon, kun Tarpojat (12-15-vuotiaat) ja Samoajat (15-17-vuotiaat) 

aloittavat leirielämän. Perjantai on siis VAPAATA koulusta. Vapaapäivä anotaan koulusta tämän ilmoittautumisen 

liitteenä tulevalla anomuksella tai vapaamuotoisesti. Torstain ja perjantain välinen yö nukutaan sisällä, mutta 
seuraavana yönä koetellaankin retkeilytaitoja ja vähän välineitäkin yöhaikin muodossa nukkumalla laavussa avotulen 

loimussa (pakkasraja). Haikki vedetään hiihtäen, jos vaan sää sen sallii. Tästä tarkemmat ohjeet lähempänä 

ilmoittautuneille varusteluettelon yhteydessä. Lauantaina on saunailta ja suuri leirinuotio, jonne ohjelmaa voi 
suunnitella jo etukäteenkin. Lauantain ja sunnuntain välisen yön tämä poppoo nukkuukin kamiinalämmitteisissä 

teltoissa (pakkasraja).   

 

SEIKKAILIJAT 

Perjantai-iltana 7.2. kello 18.00 Lempiäniemessä jälleen tapahtuu, kun Seikkailijat (10-12-vuotiaat) saapuvat 

leireilemään kahdeksi yöksi. Molemmat yöt nukutaan sään salliessa kamiinalämmitteisissä teltoissa, eli 
talvimakuupussit mukaan. Lauantaina harjoitetaan päivähaikin muodossa partiotaitoja ja kerätään uusia kokemuksia 

vartioittain. Perjantai on Seikkailijoiden saunailta ja lauantaina sitten suuri leirinuotio.  

 

SUDENPENNUT 

Lauantaina 8.2. aamupäivällä kello 11.00 räjähtää, kun Sudenpennut (7-9-vuotiaat) kirmaavat Lempiäniemeen 
innosta kiljuen. Lauantaina Sudenpennuille on luvassa pientä retkeilyä lähimaastossa parin tehtävärastin verran ja 

ulkoilua leirikeskuksella leiriolympialaisten muodossa. Illalla on suuri leirinuotio ja sen jälkeen saunamahdollisuus 

halukkaille. Lämpöisten löylyjen jälkeen vetäydytään yöpuulle iltapalan saattelemana. Sudenpennut nukkuvat 
sisätiloissa yön. 

 

Kaikki vanhemmat ovat ehdottomasti tervetulleita mukaan leirille ja osallistumaan ohjelmaan, erityisesti 

Sudenpentujen vanhempia rohkaisemmekin matkaan mukaan! Lauantaipäiväksi olisi aikuisille kova tarve 

saattelemaan pienimpiä partiolaisia tehtävärasteille, yöksikin saa mielellään jäädä. Kerrottehan 

ilmoittaessanne lastanne, jäättekö mukaan ja kuinka pitkäksi aikaa. Haluaisimme huomioida myös teidän 

erityisruokavalionne, ilmoitattehan niistä. Päiväosallistujien varustus: säänmukainen vaatetus, tarvittaessa 

varavaatetusta, ruokailuvälineet ja istuinalusta, mahdollisesti saunomisvälineet. Yöretkeilijän varustus: kuten 

partiolaisellasi.    

 

NUOSKA 2014 

 



Tiedustelut ja ilmoittautuminen sähköpostitse leirinjohtajalle amari.makinen@gmail.com !  

 

Kiireellisissä kysymyksissä voi tavoitella myös puhelimitse.  

 

Ilmoittautuminen alkaa heti ja päättyy perjantaina 31.1.2014!  

 

Varusteluettelo, sekä tarkemmat ohjeet ja aikataulut lähetetään ilmoittautuneille heti ilmoittautumisen 

päätyttyä.  

 

Leirin hinta  

Samoajilta ja Tarpojilta on 35 euroa 

Seikkailijoilta 25 euroa  

Sudenpennuilta 20 euroa 

mukaan tulevat aikuiset ilmaiseksi.  

Jos samasta perheestä tulee useampi lapsi/nuori 

leirille, on sisarusalennus -10€.  

 

Leirillä saattaa vierailla partiolemmikeitä, kuten 

koiria (pääasiassa ulkotiloissa) ja muilla voi 

vaatteissaan olla oman lemmikin karvoja. Tämä 

allergisille huomioksi ja toivottavasti mainitsette 

asiasta ilmoittautuessanne, mikäli tässä 

huomioitavaa leirin johdon kannalta (lääkitykset, 

huomiointi).   

 

 

Ilmoittautuessasi / ilmoittaessasi lastasi, kerro seuraavat tiedot: 

 

1) Partiolaisen nimi 

2) Partiolaisen syntymävuosi 

3) Partiolaisen lippukunta 

4) Partiolaisen ryhmän nimi ja ikäkausi (sudenpentu, seikkailija, tarpoja, samoaja) 

5) Minkä ikäkauden edustajana aikoo leirille osallistua 

6) Ruokavalio / ruoka-allergiat 

7) Muut allergiat  

8) Muuta huomioitavaa, kuten sairaudet, lääkitykset yms. 

9) Huoltajan nimi ja puhelinnumero, josta tavoittaa koko retken ajan (kaikilta alle 18-vuotiailta 

vaaditaan) 

10) Mukaan tulevan aikuisen nimi, ruokavalio ja retkelläoloaika 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Talvileirinjohtaja  

Annamari Mäkinen 

Ylöjärven Viittaveljet 

amari.makinen@gmail.com 

p. 040-7400832  

mailto:amari.makinen@gmail.com
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Hyvä partiolaisen opettaja / luokanvalvoja / ryhmänohjaaja: 

 
Ylöjärveläisten lippukuntien; Kurun Kontioiden, Ylöjärven Otavan ja Ylöjärven Viittaveljien yhteinen 

talvileiri Nuoska 2014 järjestetään Lempiäniemen leirikeskuksella 6.-9.2.2014. Tarpojat eli n. 12-15-vuotiaat 

ja Samoajat eli n. 15-17-vuotiaat aloittavat leirinsä jo torstai iltana klo 18.00, viettäen perjantain ulkoillen, 

hiihtäen ja retkeillen ja avotulimajoitteessa yönsä nukkuen (partiokielellä yöhaikki), mikäli sää sallii. 

Partiolaiset opiskelevat samalla haikin rasteilla uusia asioita ja muistuttelevat mieliinsä vanhoja partiotaitoja 

aihealueina mm. maantieto, biologia, uskonto, historia, fysiikka, kemia, terveystieto ja monta muuta. 

Toivommekin nyt Teiltä ymmärrystä ja partiohenkeä myöntäessänne leirille osallistuvalle Partiolaiselle 

vapaapäivän koulusta.  

 

 

Partiolainen 

 

     _____________________________________________ 

       (koululaisen nimi) 

 

anoo vapaata koulutyöstä perjantaille 7.2.2014. Kyseisen koulupäivän koulutehtävät oppilaat hoitavat 

opettajan kanssa sovitulla menettelyllä korvaten.  

 

 

Ystävällisin terveisin,  

 

koululaisen huoltaja 

 

     ____________________________________________________________ 

     (huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennös) 

 

ja talvileiri Nuoska 2014 johtaja 

 

Annamari Mäkinen 

Ylöjärven Viittaveljet 

amari.makinen@gmail.com 

p. 040-7400832 
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