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Leiriarki
Ruokailut
Leirillä ruokaillaan 4 kertaa päivässä (aamupala, lounas, 
päivällinen ja iltapala). Leiriläiset ruokailevat aina 
omassa alaleirikeittiössään. Myös erikoisruokavaliota 
noudattavat ruokailevat samassa paikassa, mutta ruoka 
jaetaan eri linjastosta. Tarjolla on maittavaa leiriruokaa, 
jota on tärkeää kaikkien säännöllisesti nauttia, jotta 
energiaa leirillä touhuamiseen riittää!

WC-etiketti
Roihulla on bajamaja-tyyppisiä WC:itä ryppäissä eri 
puolella leiriä. Joissain ryppäissä on myös inva-WC:t, 
jotka ovat ensisijaisesti tarkoitettu niitä tarvitseville 
henkilöille. Bajamajoissa tarpeet suoritetaan istualtaan. 
Ethän käytä WC- paperia muuhun kuin alkuperäiseen 
tarkoitukseensa, jotta se varmasti riittää kaikille koko 
leirin ajan. Huomioithan myös, että ryppäille kertyy 
jonoa etenkin aamuisin ja otat muut käyttäjät huomioon.

tiskaus
Ruokailujen jälkeen jokainen leiriläinen tiskaa omat 
astiansa alaleirikeittiössä tiskilinjastoilla. Omia astian-
pesuaineita tai muita tiskivälineitä et tarvitse mukaasi. 
Astiat voit jättää tiskauksen jälkeen kankaiseen ruokai-
luvälinepussiisi kuivumaan leirilippukuntasi alueelle. 
Muistathan tiskata astiasi jokaisen ruokailun jälkeen, 
jotta ne varmasti odottavat puhtaana seuraavaa ateriaa.

Jätehuolto
Leirillä lajiteltavat jätejakeet ovat polttokelpoinen jäte, 
biojäte, lasi, metalli, paperi ja pahvi. Näiden lisäksi 

keräysastiat on varattu pienelektroniikkaromulle ja 
paristoille. Huolehdithan omalta osaltasi jätteesi sinne 
minne ne kuuluvat, jotta leirialue pysyy siistinä ja jää 
siistiksi myös leirin jälkeen. Leirialueen ulkopuolella 
esimerkiksi Virvatulilla jätteet on otettava mukaan ja 
tuotava leiriin jäteastiaan, jos paikan päällä ei ole muuta 
jätehuoltoa.

suihkut
Leirin peseytyminen tapahtuu suihkuissa. Suihkuttelu 
on syytä hoitaa mahdollisimman ripeään tahtiin jono-
jen välttämiseksi. Tarkemmista suihkujen aukioloajois-
ta informoidaan leirin lähestyessä. Leirille tulee ottaa 
mukaan omat biohajoavat pesuaineet. Voimakkaasti 
hajustettujen pesuaineiden ja muiden tuotteiden käyt-
töä on vältettävä hajusteyliherkkien huomioimiseksi. 
Muistathan peseytyä päivittäin. Suihkujen yhteydessä 
on myös saunat, joiden aukioloajoista tiedotetaan leirin 
lähestyessä.

ValokuVaus
Leirillä valokuvataan paljon sekä Roihun omiin ka-
naviin että Suomen Partiolaisten viestintätarkoituk-
siin. Roihulla kuvattua video- ja valokuvamateriaalia 
voidaan käyttää partion omissa julkaisuissa, esitteissä 
ja internet-sivuilla sekä yleisissä tiedotusvälineissä. 
Ilmoittautuessaan jokainen on antanut luvan tulla 
valokuvatuksi leirin aikana. Halutessasi tämä on mah-
dollista kieltää ottamalla yhteyttä projektitoimistoon 
info@roihu2016.fi.

Yleistä

Roihun vierailupäivä on sunnuntaina 24.7. kello 9–19. 
Liput tulevat ennakkomyyntiin leirin nettisivuille 
(www.roihu2016.fi). Lippukauppa aukeaa 23.5. on auki 
26.6. saakka tai niin kauan kuin lippuja riittää. Asiasta 
tiedotetaan lisää osoitteessa:  
www.roihu2016.fi/vierailupaiva osiossa Ajankohtaista. 
Leiriportilta ei ole mahdollista ostaa lippuja.

liput
Vierailupäivän lippuja on myynnissä rajoitettu määrä. 
Lippu sisältää leirikokemuksen lisäksi kuljetuksen 
leirialueelle leirin lähistöllä olevalta parkkipaikalta tai 
Hämeenlinnasta sekä eväspaketin. Pääsylipun hinta 
on 20€ henkilöltä (alle 7-vuotiaille tulee varata 0€-hin-
tainen lippu) ja pysäköinti maksaa 30€/kulkuneuvo 
valvotulla alueella. 

Lemmikkieläimiä ei saa tuoda leiriin opas- tai avus-
tajakoiria lukuunottamatta, tämä koskee myös pysä-
köintialuetta. Ethän jätä lemmikkiäsi vierailun ajaksi 
myöskään autoon, sillä tarjolla ei ole varjopaikkoja.

ohJelma

Vierailupäivänä pääset näkemään ja kiertelemään 
leirialuetta, aistimaan Roihun tunnelmaa, näkemään 
yli 16 000 ihmisen kylän rakennelmia sekä kokemaan 
kansainvälistä tunnelmaa – onhan lähes joka viides 
osallistuja ulkomaalainen! Ohjelmaa on luvassa sekä 
kansainvälisten vieraiden järjestämänä sekä leiriorga-
nisaation puolesta.

tuliaiset leiRiläiselle/ostokset
Pysäköintialueiden läheisyydessä voi hyödyntää 
paikallisten palveluntarjoajien tuotteita. Leirialueella 
on lisäksi kioskeja ja tuotemyymälöitä, joissa toimivat 
sekä yleisimmät kortit että käteinen. Myöskään kotoa 
tuodun puhtaan sukkaparin tai t-paidan arvoa ei voi 
vähätellä!

Vierailupäivä on elämys niin leiriläisille kuin kä-
vijöillekin! Mukaan kannattaa pakata oma vesipullo 
ja muki, säänmukaiset varusteet sekä roppakaupalla 
kärsivällisyyttä ja hyvää tuulta, sillä alueella tulee 
olemaan todella paljon ihmisiä. Tervetuloa kokemaan 
Roihun tunnelmaa!

Tarkempaa tietoa Roihun vierailupäivästä löytyy  
Roihun nettisivuilta.

Vierailupäivä 
24.7.

tietoatärkeää SiSältää 

Hei Leiriläinen!

Mahtavaa, että olet mukana luomassa kesän parasta elämystä, Roihua! Käsissäsi on toinen leirikirje, joka sisältää 
muun muassa varustelistan ja leirin säännöt sekä tärkeää tietoa leiriarjesta, ohjelmasta ja vierailupäivästä. Lisäksi 
saat oman kirjeen kotiväelle sekä leiriläisen oppaan Lastun. Kohta mennään!



taRpoJat
Tarpojien leiriarki koostuu aktiviteeteista, joita suo-
ritetaan päivittäin ohjelmalaaksoissa sekä aamu- että 
iltapäivällä. Laaksoissa on sekä kaikille samanlaista 
ohjelmaa että vapaavalintaisia aktiviteetteja. Tarpojat 
osallistuvat laaksoihin 5–7 hengen leirivartioissa.

samoaJat
Samoajien leiriarki koostuu pestistä ja ohjelmasta, jotka 
jakautuvat leiriaktiviteetteihin ja Virvatuleen. Jokai-
nen samoaja koostaa oman leirilukujärjestyksensä 
Lastuun ja Appiin, johon merkataan pestin työvuorot, 
Virvatulen ajankohta, ja ennakkoilmoittautumista vaa-
tivat aktiviteetit sekä milloin haluaa mennä vapaisiin 
aktiviteetteihin. Ohjelmaan voi osallistua vartioissa tai 
itsenäisesti. Ennakkoilmoittautuminen joihinkin akti-
viteetteihin on kesällä ennen leiriä, asiasta tiedotetaan 
Roihun verkkosivuilla.

VaeltaJat
Vaeltajien leiri muodostuu pestistä ja aktiviteeteista. 
Pesti on olennainen osa vaeltajan leirikokemusta, 
mutta jättää tilaa myös omaan ohjelmaan osallistumi-
selle. Aktiviteetteja on tarjolla eri puolilla leirialuetta 
erilaisiin aikatauluihin sopien.

aikuiset
Aikuisten leiripäivä rakentuu pääasiassa oman pestin 
ympärille. Aikuisillakin on kuitenkin vapaa-aikaa, jol-
loin voi muun muassa osallistua aikuisille suunnattuun 
ohjelmaan eri pisteissä ympäri leirialuetta.

koko leiRin Yhteinen ohJelma
Kaikilla on myös aikaa rentoutua Roihulla ja viettää 
vapaa-aikaa yhdessä leirikavereiden kanssa. Tällöin voi 
esimerkiksi vierailla Roihun kahviloissa ja kaupoissa. 
Kaikki osallistuvat myös yhteisiin ohjelmiin, joita ovat

 f Avajaiset ke 20.7.

 f Iltahartaus (tunnustuksellinen ja  
tunnustukseton) la 23.7.

 f Vierailupäivä su 24.7.

 f Keskiäiset su 24.7.

 f Päättäjäiset ke 27.7.

Tämän lisäksi leirillä on iltaohjelmaa leirilippukuntien 
ja alaleirien kesken. Myös kansainvälistä iltaohjelmaa 
järjestetään. Lisätietoja oman ikäkautesi ohjelmasta 
saat Roihun nettisivuilta www.roihu2016.fi,  
RoihuAppista sekä leirilippukuntasi kansiosta leirillä.

ohjelma
Roihun leiRilääkintä
Leirilääkinnän työntekijät tunnistat punaisesta liivistä, 
jossa on selässä lääkinnän merkki eli vihreä risti val-
koisella pohjalla. Työntekijät ovat terveydenhuollon 
ammattilaisia. Leirialueella on kaksi ensiapupistettä, 
jotka ovat avoinna aamusta iltaan. Lisäksi alaleireis-
sä on kiertävä kyläsairaanhoito. Roihulla on myös 
leirisairaala, jossa tarjotaan yleislääkäritasoista ensi- ja 
sairaanhoitoa. Omalla leirilippukunnallasi on lisäksi 
nimetty ensiapuvastaava.

Jos terveydentilasi on muuttunut ilmoittautumi-
sen jälkeen tai haluat keskustella muusta terveyteen 
liittyvästä asiasta ennen leiriä voit olla yhteydessä 
vastaavaan lääkäriin Camilla Böckelmaniin. 
camilla.bockelman@roihu2016.fi

kahVilat,  
RaVintolat Ja mYYmälät
Roihun kahvilat tarjoavat herkullisen hengähdyksen 
leirin hektiseen arkeen. Express-kahvilat Intro, Tauko, 
Tempo ja Soolo palvelevat nälkäisiä ja janoisia leiriläisiä 
eri puolilla leirialuetta, pääkahvila Livessä voi herkut-
telun ohella osallistua myös kansainväliseen ohjel-
maan. Jätskinälkää Roihulla voi helpottaa softiksella, 
jota saa kahdesta eri jätskiskasta. Illalla fiilistelyä voi 
jatkaa Club Encoressa, joka tarjoaa leipää ja sirkushuve-
ja kukkujille. Fiinimpää apetta voi tilata catering-tyy-
liin ravintola Tilhestä. Kaikissa kahviloissa on mahdol-
lista ladata puhelinta pientä maksua vastaan.

Superhienoja Roihu-tuotteita voi ostaa ennakkoon 
nettikaupasta store.roihu2016.fi tai leiriltä Roihu-
myymälästä. Valikoimaa täydennetään nettiin kevään 
aikana.

Maksuvälineiksi käyvät käteinen, pankkikortit 
ja yleisimmät luottokortit, kuten Visa, Mastercard ja 
American Express. Mukaan kannattaa pakata vähän 
käteistä maksukortin lisäksi, sillä käteisen nostoon ei 
paikan päällä ole mahdollisuutta. Roihulla valuuttana 
toimii euro. Huomioithan, että 100€ on suurin seteli, 

jota Roihun toimipaikoissa voidaan ottaa vastaan.

Roihuakatemia –  
osaaminen näkYVäksi
RoihuAkatemia auttaa tekemään Roihulla kerättyä osaa-
mista näkyväksi, sanoittamaan sitä yleiskielelle ja hyö-
dyntämään sitä esimerkiksi opinnoissa tai työnhaussa.

OSAAMISMERKKI (Open Badge) on virtuaalinen 
työtodistus, jonka kaikki Roihulla pestissä olevat samo-
ajat, vaeltajat ja aikuiset saavat hakea. Osaamismerkin 
avulla voit kertoa tiedoistasi, taidoistasi ja kokemuk-
sestasi vaikkapa työnhaun tai opintojen yhteydessä. 
Osaamismerkin voit liittää myös some-kanaviisi. 

OLETKO OPISKELIJA? Jos haluat yhdistää Roihu- 
pestiäsi ja opintojasi, käy tutustumassa RoihuAkatemian 
nettisivuihin. 

LEIRILLÄ RoihuAkatemia järjestää muun muassa 
erilaisia toiminnalisia työpajoja ja koulutuksia, partio-
opinnäytetyöseminaarin, opettaja- ja yrittäjäpartiolais-
ten tapaamisia sekä paljon muuta! 

LUE LISÄÄ www.roihu2016.fi/roihuakatemia 

puhelinten lataus
Huomioithan, että leiriläiset voivat ladata puhelimia 
ainoastaan kannettavilla akkupakkauksilla (ns. power-
bank tai latauspankki). Akkupakkauksia tulee myyn-
tiin leirikauppaan. Tarkka malli ilmoitetaan kesäkuussa 
Roihun nettisivuilla ja sen voi halutessaan ostaa jo 
ennakkoon. Voit ladata akkupakkauksella puhelintasi 
niin kauan kuin virtaa riittää. Tämän jälkeen tyhjän ak-
kupakkauksen voi viedä ladattavaksi Roihun johonkin 
kahvilaan tai myyntipisteeseen, joissa pientä summaa 
vastaan tyhjän akkupakkauksen voi vaihtaa ladattuun. 
Myös muun mallisia akkupakkauksia voi ottaa mukaan, 
mutta latausmahdollisuutta näille ei taata. 

pestit
Jos itse leirin aikana huomaat, että pestisi ei sovi-
kaan sinulle tai haluatkin vaativamman tai helpom-
man pestin, kannattaa ensin keskustella oman ikä-
kausiluotsin kanssa. Jos asia jää vaivaamaan, voit 
kääntyä Roihun pestimestareiden puoleen. Heidät 
löydät leirillä Kehittämöstä leiritoimiston läheisyy-
destä. Samalta luukulta samoajat saavat pestiensä 
lisäksi neuvontaa aktiviteetteihin ja Virvatuliin.

uiminen
Leirillä uiminen tapahtuu yhdessä oman leirilippu-
kunnan kanssa ilmoitettuina uima-aikoina. Roi-
hulla ei kukaan ui yksin, vaan jokaisella on oltava 
uimapari. Uidessa käytetään uima-asua.



Roihu on partioleiri, jossa toimitaan 
partion arvojen ja ihanteiden mukaisesti. 

Säännöt koskevat jokaista leirille osallistujaa, 
iästä ja tehtävästä riippumatta. Sääntöjen tarkoi-
tuksena on taata jokaiselle osallistujalle turvallinen, 
sujuva ja mukava leirikokemus.

Jokainen osallistuja Roihulla sitoutuu noudatta-
maan näitä sääntöjä. Tilanteessa, jossa sääntöjä ei 
noudateta ja osallistuja aiheuttaa vaaraa tai vakavaa 
haittaa itselleen ja/tai muille leiriläisille, voidaan täysi-
ikäinen osallistuja lähettää kotiin omakustanteisesti 
kesken leirin eikä leirimaksua tällöin palauteta. Alaikäi-
sen osallistujan kohdalla kutsutaan huoltaja hakemaan 
hänet pois leiriltä. Näin joudutaan toimimaan myös 
silloin, jos osallistuja toistuvasti jättää noudattamatta 
leirin sääntöjä.  

1. leiRitunnisteet Ja  
    liikkuminen leiRialueella 
Leirin aikana käytetään leirihuivia kaulassa ja leirin  
ikäkausiranneketta ranteessa. Jos huivisi tai ran  nek-
keesi katoaa, ilmoita siitä omalle leirilippukunnan-
johta jallesi. Jos näet jonkun liikkuvan leirialueella 
ilman huivia, ilmoita siitä omalle johtajallesi tai Turval-
le (Roihusec). 

Leirilippukunnan johtajiston on tärkeä tietää, missä 
oman leirilippukunnan jäsenet ovat. Ohjelmiin ja 
muihin yhteisiin tapahtumiin siirrytään aina yhdessä. 
Vapaa-ajalla on suositeltavaa liikkua ainakin yhden 
kaverin kanssa.  

Leirin tieväylillä ja poluilla on liikuttava varoen ja 
muut kulkijat huomioiden.

Tekijät voivat liikkua myös polkupyörillä, pyöräilles-
sä on erittäin suositeltavaa käyttää kypärää.

2. kiusaamiseen puuttuminen
Roihulla ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää tai 
kiusaamista. Roihulla käyttäydymme kunnioittavasti 
ja ystävällisesti toisiamme kohtaan.

Kaikki roihulaiset ovat samanarvoisia ja jokainen 
leiriläinen saa olla oma itsensä. Jokaisella osallistujalla 
on oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen niin 

henkisesti kuin fyysisestikin.   Roihulla kunnioitetaan 
jokaisen osallistujan kulttuuria ja kotimaata. Kun 

kaikkia arvostetaan ja kuunnellaan, ei kukaan 

joudu kiusatuksi. 
Kiusaaminen tarkoittaa toistuvaa tahallista va-

hingontekoa tai pahan mielen aiheuttamista, kuten 
nimittelyä tai ulkopuolelle jättämistä. Kaikki kiusaa-
mistapaukset selvitetään lähimpien johtajien kanssa 
(leirilippukunnissa leiriluotsit), esimerkiksi seuraavien 
kysymysten avulla:  

 f Miksi kiusaamista tapahtui, mistä se sai alkunsa?  

 f Ymmärtävätkö kiusaajat, miltä kiusatusta tuntui?

 f Miten osapuolet ajattelisivat loppuleirin sujuvan pa-
remmin – tehdään sopimus siitä, miten jatkossa toimi-
taan ja miten sopimuksen noudattamista seurataan.

Roihulla noudatetaan Suomen Partiolaisten Turval-
lisesti yhdessä -ohjeistusta.  

3. uiminen  
Roihulla uidaan ainoastaan karttaan merkityllä ui-
marannalla. Leirillä uidaan vain ilmoitettuina uima-
aikoina. Ohjelmien aikana ei mennä uimaan. Uimaan 
mennään vain leirilippukunnan johtajiston luvalla ja 
lähijohtajien kanssa. Jokaisella on oltava uimapari. Ui-
mapari menee yhtä aikaa veteen, pitää näköyhteyden 
toisiinsa vedessä ollessaan ja tulee yhtä aikaa vedestä 
pois.  Yksin ei saa mennä uimaan!

Uidessa käytetään uima-asua. Pesuaineita (sham-
poo, saippua) saa käyttää vain suihkussa, järveen niitä ei 
kaivata.  

4. tulenteko  
Avotulen teko on sallittu vain siihen erikseen varatuil-
la paikoilla, johtajien valvonnassa ja johtajien ohjeiden 
mukaisesti.

5. tupakointi
Leirillä noudatetaan tupakkalakia.

Tupakointi (mukaanlukien sähkötupakointi, piippu ja 
nuuskaaminen) on sallittua vain merkityillä tupakointi-
paikoilla.  

6. päihteet  
Roihu on päihteetön leiri. Päihteet (alkoholi, huumeet, 
huumaavat aineet) eivät kuulu suomalaiseen partio-
kulttuuriin eikä niitä käytetä partioleirillä. Alkoholin 
tai huumausaineiden tuonti leirialueelle, hallussapito 
ja nauttiminen on ehdottomasti kielletty, samoin kuin 

päihtyneenä esiintyminen.
Alkoholin hallussapitoon ja nauttimiseen puututaan.  

Alaikäisten kohdalla tehdään lastensuojeluilmoitus, 
otetaan yhteys huoltajiin ja pyydetään heitä hakemaan 
osallistuja kotiin. Huumausaineiden käyttäminen ja hal-
lussapito on rikos, josta ilmoitetaan aina myös poliisille.

Näiden sääntöjen lisäksi Roihulla toivotaan jokaisen 
huomiovan toiminnassaan seuraavat, kaikille muka-
van leirikokemuksen mahdollistavat seikat:

 f hilJaisuus  

Leirilippukunnissa hiljaisuus on kello 23–07. Hiljainen 
tunti on kello 23–24, jonka aikana vältetään kaikkea 
liikkumista leirialueella. Roihulla kunnioitetaan jokai-
sen leiriläisen unirauhaa, koska ilman riittävää unta ei 
kukaan jaksa olla liekeissä!   

 f leiRihYgienia  

Leirillä käsihygienian merkitys on erittäin tärkeää. 
Muista pestä käsiäsi usein, vähintään ennen ruokailua 
ja aina vessassa käynnin jälkeen.   

Leirin aikana on hyvä peseytyä kerran päivässä. 
Samoin alusvaatteet vaihdetaan päivittäin. Puhdas iho 
ja puhtaat vaatteet edistävät terveyttä ja lisäävät viihty-
mistä ja hyvää oloa.

 f Ruokailut 

Kaikki ruokailut tapahtuvat oman alaleirin keittiöllä. 
Myös erityisruokavaliot (ERVI) ruokailevat omassa 
alaleirissään. Säännöllinen ja riittävä ruokailu mahdol-
listaa jaksamisen ja antoisan leirikokemuksen. Muista 
myös juoda riittävästi!

Huolellinen hygienia on tärkeää käsiä pestessä  
sekä omia astioita tiskatessa. Pese myös juomapullosi 
päivittäin.

 f taVaRat Ja VaRusteet

Partioleirillä kunnioitetaan toisen omaisuutta, mitään 
ei saa rikkoa tai ottaa luvatta omaan käyttöönsä. Mah-
dollisten varkaus- tai vahingontekotapausten selvit-
telyn tekevät leirilippukunnan johtajat (apuna voi olla 
alaleirin johto), leirin Turva ja tarvittaessa poliisi.

Tavaroihin on syytä merkitä leiriläisen nimi, alalei-
rin nimi sekä leirilippukunnan nimi. Jokainen leiriläinen 
vastaa omista varusteistaan. Löytötavarat toimitetaan 
alaleiritoimistoon.   

Kaikki elektroniikka on leiriläisen omalla vastuulla, 
eikä partiovakuutus näin ollen korvaa kadonneita tai 
rikkoontuneita laitteita. Puhelinten lataamiseen on 

rajalliset mahdollisuudet.
Tavaroiden pakkaamisessa ja säilyttä-

misessä leirin aikana kannattaa huomioida 
sääolosuhteet ja maaston pöly.  

Leirialueella liikuttaessa puukko on 
oltava tupessa ja muut työkalut on kuljetettava siten, 
etteivät ne aiheuta vaaraa itselle eivätkä muille.  

 f eksYminen  

Jokaisen leiriläisen tulee tietää oman alaleirinsä ja 
leirilippukuntansa nimi ja numero. Myös leirilippu-
kunnan johtajiston puhelinnumerot on hyvä tallen-
taa. Mikäli suuntavaisto leirialueella menee sekaisin, 
Turvan edustajat (tunnistaa heijastinliiveistä) ja kaikki 
aikuiset auttavat oikeaan suuntaan.  Puhelimessa kan-
nattaa pitää sen verran akkua jäljellä, että tarvittaessa 
saa yhteyden leirilippukunnanjohtajaan tai luotsiin.  

 f sosiaalinen media

Kun postaat kaverista kuvan, mieti postaisitko itsestä-
sikin samanlaisen kuvan?

Älä salakuvaa, älä trollaa/kiusaa. 
Öisin kännykätkin lepäävät.

Ohjelmiin osallistuessasi nauti hetkestä ja keskity 
tekemiseen. Ohjelmissa on luvassa vauhdikastakin 
tekemistä, jossa on riski kadottaa tai kolhia kännykkää 
– suojaa se siis huolella tai jätä luuri suosiolla rinkkaasi 
ohjelmien ajaksi. 

Partiovakuutus ei korvaa leirioloissa  
hajonneita puhelimia.

Onnettomuustilanteessa Roihun viestintä hoitaa 
raportoimisen ulkomaailmaan, ethän ole kansalaisre-
portteri vaan hälytä mieluummin apujoukkoja paikalle 
ja anna apua taitojesi mukaan / anna tilaa auttajille. 

Kun sometat, käytä ihmeessä #roihu2016 ja 
#mäoonliekeissä!

 f huolia, muRheita tai  
ongelmia leiRilippukunnassa 

Tarpojien, samoajien ja vaeltajien lähin tuki ovat omat 
leiriluotsit sekä leirilippukunnanjohtajat. Jos leirin 
aikana jokin asia huolestuttaa tai painaa mieltäsi, ota 
asia puheeksi johtajien kanssa ja mietitään yhdessä 
ratkaisuja; yksin ei kannata jäädä murehtimaan.

Leirilippukunnan johtajiston tukena toimivat 
 oman kylän kyläpäälliköt ja kyläseppo sekä koko oman 
alaleirin staabi.  

leiriN peliSääNNÖt  



paRtioVaRusteet
 �  Partiohuivi

 �  Partioasu

 �  Jäsenkortti (tulostettuna tai 
puhelimeen ladattuna Kuksasta)

Vaatteet Ja asusteet

Varaudu kylmään, sateeseen ja 
helteeseen. Vaatteiden pesuun ei 
leirillä ole mahdollisuutta.
 �  Päähine ja pipo

 �  Hansikkaat ja työhanskat

 �  Tuulenpitävä takki

 �  Kahdet pitkät housut

 �  Villapaita

 �  Alusvaatteita

 �  Pitkä aluskerrasto

 �  Sukkia

 �  Villasukat

 �  Shortseja

 �  T-paitoja

 �  Vaelluskengät tai lenkkarit

 �  Kumisaappaat

 �  Sadetakki ja -housut

 �  Uima-asu

 � Yöpymisvarusteet

 �  Makuupussi

 �  Makuupussin sisälakana

 �  Makuualusta

 �  Yöasu

 �  Tyyny tarvittaessa

RuokailuVälineet
 � Ruokailuvälineet ripustettavas-
sa kangaspussissa.

 � Kaikkien ruokailuvälineiden 
tulee olla särkymättömiä, ei 
kertakäyttöisiä.

 �  2 syvää lautasta

 �  2 mukia

 �  Lusikka, haarukka ja veitsi

 �  Juomapullo (vähintään 0,5 l)

RetkeilYVälineet
 �  Rinkka ja pakkausremmejä

 �  Pieni ja kevyt päiväreppu 
ohjelmalaaksojen tavaroiden 
kuljettamiseen

 �  Sadesuoja rinkalle ja pikkure-
pulle

 �  Puukko

 �  Otsa- tai taskulamppu

 �  Varaparistot lamppuun

 �  Kompassi

peseYtYmisVälineet Ja 
hYgienia
 �  Iso ja pieni pyyhe

 �  Pesupussi (kankainen), jossa:

 �  Hammasharja

 �  Hammastahna

 �  Nestesaippua (huomioi 
ympäristöystävällisyys)

 �  Shampoo (huomioi ympä-
ristöystävällisyys)

 �  Muut haluamasi peseyty-
mistarvikkeet

leiriläiSeN 

 �  Kampa tai hiusharja

 �  Deodorantti

 �  Aurinkorasva riittävällä suoja-
kertoimella

 �  Nenäliinoja

 �  Hyttysmyrkky

 �  Silmälasit, jos tarvitset (piilo-
linssit eivät sovellu leiriolosuh-
teisiin)

YleistaVaRoita
 �  Rannekello

 �  Taskurahaa

 �  Muistiinpanovälineet eli pieni 
vihko sekä ohut spriitussi ja 
lyijykynä

 �  Istuinalusta

 �  Pusseja likaisille vaatteille

Voit halutessasi ottaa 
mukaan mYös
 �  Lukemista

 �  Laulukirja

 �  Soitin (kitara, huuliharppu tms)

 �  Pelikortit

 �  Unilelu ja korvatulpat

 �  Kamera

 �  Aurinkolasit

 �  Kavereiden ja sukulaisten osoit-
teet (jos haluat lähettää postia 
leiriltä)

 �  Swoppausmerkkejä

 �  Pieni radio

 �  Puhelin ja latauspankki (kts. 
Puhelinten latausmahdollisuus)

Partiovakuutus ei korvaa leirillä rik-
koutunutta puhelinta. Partiovakuu-
tuksesta tarkemmin http://toiminta.
partio.fi/lippukunta/turvallisuus-ja-
vakuutukset 

Virvatulien varustelistat tulevat löy-
tymään Roihun nettisivuilta osoittees-
ta www.roihu2016.fi.

Perheleiriläisille toimitetaan vielä 
erillinen yksityiskohtaisempi pak-
kauslista.

Saapumispäivänä leirialueella liikkuu 
yhteensä satoja busseja, joista pure-
taan saapuvat leiriläiset tavaroineen 
ulos minuutintarkalla aikataululla. 
Pakkaathan kaikki tavarasi siis 
tukevasti rinkkaan kiinni ja vältät 
kaikenlaisia irtonyssäköitä. Bussiin 
sisälle ei tule ottaa muuta kuin välttä-
mättömimmät tavarat, jotta bussista 
ulosmeno olisi nopeaa ja kädet tyhjä-
nä rinkan rivakkaa siirtämistä varten.

Merkitse kaikkiin tavaroihisi nimesi sekä  

lippukuntasi ja pakkaa tavarasi vesitiiviisti!

pakkauSliSta

Roihuapp
Roihulle on tekeillä oma mobiili-
sovellus eli appi. Se sisältää leiri-
kartan, paikka- ja ohjehaun sekä 
joukon vapaaehtoisia leirisuori-
tuksia. Appissa saa muun muassa 
ruutuun omat yhteystiedot, jolloin 
ne on helppoa antaa uudelle leiri-
kaverille. Lisäksi mukaan pyritään 
saamaan kalenterinäkymä omista 
päivän tapahtumista ja uusien 
tapahtuminen haku.

Tavoitteena on saada appi kesä-
kuussa jakoon Applen, Googlen ja 
Microsoftin sovelluskauppoihin. 
Ennen leirille lähtöä kannattaa 

tarkistaa, onko appiin tullut jo 
päivityksiä. Seuraa appin valmis-
tumista Roihun verkkosivuilla ja 
somekanavilla.

112 suomi 
Hätäkeskus ja Roihun tekijät 
suosittelevat leiriläisiä lataamaan 
112 Suomi sovelluksen. Hätäkes-
kuspäivystäjä saa automaattisesti 
tiedon soittajan sijainnista, kun 
sovelluksen kautta soitetaan 
hätänumeroon. Näin nopeutetaan 
avunsaantia, eikä tarkkaa sijaintia 
tarvitse osata kertoa itse.

mobimetsä (taRpoJat) 
Suomen Partiolaisten ja UPM:n 
metsäinen mobiilipeli, jossa opetel-
laan yrittäjyystaitoja, puiden tun-
nistusta ja metsäalan tuntemusta. 
Sovellus liittyy tarpojien Metsä-
laaksoon ja on ladattavissa 1.7. 
alkaen sovelluskaupoista iOS:ille, 
Androidille ja Windows Phonelle.

appLikaatiot

Laita puhelimesi #leirikuntoon ja lataa nämä 

sovellukset jo hyvissä ajoin ennen leiriä!

 � Henkilökohtaiset lääkkeet 
(astma- ja allergialääk-
keet, insuliini ja  
migreenilääkkeet)

 �  Särkylääke, jota olet tot-
tunut käyttämään (esim. 
ibuprofeeni, parasetamoli)

 �  Perusvoide

HeNkiLÖkoHtaiNeN 
LÄÄkeSaLkkU

 Merkitse henkilökohtaiset lääkkeet hyvin ja ota mu-
kaan ohjeistus miten niitä käytetään (annostus).

Kylmäsäilytystä vaativat lääkkeet tulee tuoda lä-
himmälle ensiapupisteelle jääkaappiin säilytettäväksi 
heti leirialueelle saavuttaessa. Pakkaa lääkkeet esimer-
kiksi suljettavaan muovipussiin ja merkitse pussi omalla 
sekä leirilippukuntasi nimellä. Liitä mukaan ohjeistus 
annostuksesta ja antotavasta.

 �  Laastaria

 �  Rakkolaastareita 
(esim. Compeed)

 �  Ideaaliside / tukiside

 �  Kuukautissuojia

 �  Imeskelytabletteja

 �  Huulirasva


