Hei, olet ilmoittautunut Vinkulille! ☺
Jee, olet messissä tämän talven parhaalla leirillä, Vinkulilla! Vinkuli pidetään Kavalahden
leirikeskuksessa ja leirillä nukutaan kamiinalämmitteisissä teltoissa, siten, että jokaisessa teltassa
on kaksi kokenutta talvileireilijää, jotka toimivat telttavanhempina. Leirille kuljetaan
bussikuljetuksella 19.2. Bussin kyytiin voi hypätä kahdesta paikasta: Leppävaaran urheilupuiston
parkkipaikalta klo 9 ja Kivenlahden S-marketilta osoitteesta Kivenlahdentie 9 klo 9.20. Olethan
ajoissa paikalla. Paluumatkalle lähdetään Kavalahdesta Inkoosta 22.2. klo 14.
Ennakkotapaaminen
Leirin ennakkotapaaminen järjestetään 5.2. klo 18.00 Olars Kyrkanilla (Olarin kirkon
uurnalehdon puoleinen rakennus, Olarinluoma 4, Espoo). Tilaisuus on tarkoitettu kaikille
osallistujille ja siellä opetellaan kerrospukeutumista ja muita talviretkeilyn niksejä,
jakaudutaan telttaryhmiin eli kieppeihin sekä tutustutaan tämän vuoden Vinkuli-porukkaan!
Paikalle saapuminen on erittäin suositeltavaa, mutta jos et mitenkään pääse paikalle, niin
laitathan viestiä leirinjohtaja Kasperi Tulkille, 0451310339!
Pukeutuminen: Tärkeintä talvileirillä on kerrospukeutuminen. Useiden vaatekerrosten väliin
jäävä ilma on paras lämmittäjä talvisissa retkiolosuhteissa. Kerrospukeutuminen tarkoittaa
aluskerrastoa, riittävää määrää välikerrastoja ja lämpimiä ja vedenpitäviä takkia ja housuja.
Aluskerraston on oltava ihonmyötäinen ja sen tehtävänä on siirtää kosteutta iholta pois. Tähän
tarkoitukseen parhaita ovat tekniset asut. Puuvilla pysyy pitkään märkänä eikä lämmitä, se on
siis huono valinta aluskerrastoksi. Välikerroksiin parhaat materiaalit ovat fleece ja villa, jotka
eristävät hyvin lämpöä. Uloimman kerroksen, takin ja ulkohousujen, tärkein ominaisuus on
veden- ja tuulenpitävyys. Hyvät talvileirikengät ovat riittävän suuret, jotta jalkoihin mahtuu
tarpeeksi sukkia, sekä vedenpitävät, jotta lämpötilan ollessa mahdollisesti plussan puolella
varpaat eivät kastu.
Varusteluettelo
Pakkaa kaikki varusteesi rinkkaan, jonka jaksat itse kantaa. Muista nimikoida kaikki
varusteesi! Myös talvella vaatteet voivat kastua helposti ja päivän aikana niitä ei
välttämättä saa kuivattua kunnolla, joten otathan riittävän monet vaihtovaatteet (erityisesti
sukat ja hanskat)! Tavarat tulee myös pakata vedenpitävästi esim. Muovipusseihin. Rahaa et
tarvitse mukaan.
Vaatteet:
● tuulta ja vettä pitävät housut ja takki
● paksumpi taukotakki tai haalari
● aluskerrastoja
● muutama fleece-/villapaita
● muutamat fleece-/villahousut
● alusvaatteet
● villasukkia, kaulaliina, monet hanskat
● lämpimät ja vedenpitävät kengät

Yöpymisvarusteet:
● talvimakuupussi tai kaksi ohuempaa makuupussia
● paksu makuualusta tai kaksi ohuempaa
Peseytyminen:
● pyyhe
● hammasharja ja -tahna
● shampoo, saippua yms.
● henk.koht. lääkkeet ja muut hygieniavälineet
Muut varusteet:
● partiohuivi
● puukko ja kompassi
● otsalamppu ja varaparistot
● rannekello
● muistiinpanovälineet
● juomapullo
● heijastin
● pulkka tai liukuri (jos lunta tulee)
● vanha kangaskassi, tyynyliina, t-paita tai muu vastaava johon voit painaa leirin logon
● kieppien yhteiset kamat (sovitaan ennakkotapaamisessa kuka tuo mitäkin)
Ruokailuvälineet:
● syvä lautanen, muki, lusikka, haarukka, veitsi
● kangaskassi ruokailuvälineille ja astiapyyhe
Yhteystiedot
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