
Olet ilmoittautunut mukaan tarpojien taitopäivään, 

PYENGCHANGille, loistavaa!  

Tapaamme olympialaishengessä 27.2.-1.3. eli kisailemme koko viikonlopun. Ohjelmassa on 

olympialaisten tapaan avajaiset, erilaisia olympialajeja, kisakyläilyä sekä leiritarpon aktiviteetteja 

talvileirimeiningein (pidetään siis peukkuja, että lunta on..).  

Kisakylä sijaitsee Ajolanrannassa, Rymättylässä. 

Osoite: Ajolanranta 109, 21140 Rymättylä. Seuraa Ajolanranta-kylttejä loppuun saakka ja päädyt 

parkkipaikalle, jossa olemme sinua vastassa. 

Tapahtuma alkaa perjantaina 27.2. klo 18.30 ajo-ohjeiden mukaisessa paikassa ja päättyy 

sunnuntaina 1.3. klo 14 samaan paikkaan. Yhteiskuljetusta ei järjestetä, joten sovi mahdollisesta 

kimppakyydistä yhdessä muiden lippukuntalaistesi kanssa. 

 

Lisätietoa 

tapahtumanjohtaja 

Helena Siivonen, p. 044 2730 125, helena.siivonen@kolkankavijat.fi 

Partiotoimisto 

Riikka Hosiosto, p. 050 3129 425, riikka.hosiosto@partio.fi 

 

Peruutusohjeet 

Viimeinen maksuton peruutuspäivä on perjantai 30.1.2015. Ilmoitus tulee tehdä puhelimitse 

suoraan Partiotoimistoon Riikalle (puh. 050 3129 425). Osallistumismaksua ei laskuteta, jos 

peruutus johtuu sairaudesta tai vastaavasta ja osallistuja toimittaa lääkärin tai vastaavan 

todistuksen partiotoimistoon kahden viikon kuluessa tapahtumasta. Osallistumismaksu laskutetaan 

kokonaan, jos peruutusta ei tule lainkaan tai se tulee liian myöhään (tai ilmoittautuja ei löydä 

itselleen sijaista. ) 

 

OTA ALLA OLEVA LUPALAPPU MUKAAN TAPAHTUMAAN!    

–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Annan __________________________________ luvan osallistua Tarpojien Taitopäivään 

PYENGCHANGille 27.2.–1.3.2015 ja julkaista hänestä mahdollisesti otettuja kuvia partiomedioissa.  

 

Huoltajan yhteystiedot tapahtuman aikana:  

 

______________________________________________________________________________ 

 

Huoltajan allekirjoitus + nimenselvennys: 

 

______________________________________________________________________________ 



Tapahtuma järjestetään KOKONAAN ULKONA ja yöpyminen tapahtuu kaminalla lämmitettävissä 

talviteltoissa. Kylmässä säässä selviytyminen on pukeutumiskysymys ja kehotammekin sinua 

varaamaan LÄMPIMÄT vaatteet, jalkineet, käsineet ja pipon mukaan. Suosi kerrospukeutumista, 

jotta voit tarvittaessa lisätä/vähentää vaatteita lämpötilan mukaan. Talvella vaatteet kastuvat 

helposti, joten varmista, että sinulla on myös RIITTÄVÄ määrä vaihtovaatteita mukanasi. 

 

Pakkaa PYENGCHANGille mukaan: 

- partiohuivi 

- lämpimät vaatteet (tapahtuma järjestetään ULKONA!) 

- hyvät ja lämpimät, maastoon sopivat jalkineet 

- vaihtovaatteet (riittävästi), myös käsineitä, villasukkia, pipo 

- makuupussi- ja makuualusta TALVITELTTAOLOSUHTEISIIN 

- yövaatteet + pipo yöksi (eri kuin se, mitä pidät päivällä) 

- otsa- tai taskulamppu 

- puukko 

- tulitikut 

- ruokailuvälineet kangaspussissa + astiapyyhe 

- istuinalusta 

- henkilökohtaiset hygieniavarusteet ja mahdolliset lääkkeet 

- sadeasu + saappaat (mikäli säätila niin vaatii!) 

- lupalappu, jossa huoltajan allekirjoitus 

- paljon iloista partiomieltä!  

 

Et tarvitse mukaan elektronisia laitteita, kuten radiota/mp3-soitinta/tietokonetta.  

Latausmahdollisuutta ei ole järjestetty (edes kännyköille). 

Muista nimikoida omat varusteesi (nimi + lpk:n lyhenne), jotta mahdolliset katoamiset saadaan 

selvitettyä. 

 

 

 


