


2

 Leirinjohtajien terveiset  3

 Leiriläisen varustelista  4

 Leiriläisen aikataulu   5

 Alaleirit    6
  California   6
  Puerto Rico   7
  Ibiza    8
  Malibu    9
  Hanko    10

 Ohjelmalaaksot   11
 Muu ohjelma

 Some-ohje    12

 Toimiston terveiset   13
 Yhteystiedot   

 Leirikahvila Laguuni   14

 Turvallisuus Huhulla   15
 Leirin säännöt
  Turva    16
  EA
  Luotsausasema

 Jos jotain sattuu   17
 Soittaminen hätänumeroon

 Leirialueen kartta   18

Sisällysluettelo



Kukaan ei kuitenkaan olisi jaksanut lukea, joten tässä meidän tervehdys:

Leirinjohtajien terveiset
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Leiriläisen varustelista
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- lämpimiä vaatteita
- lämpimät hanskat, pipo, kaulahuivi, villasukat
- vaihtovaatteita (paidat, housut, sukat, alusvaatteet)
- vauhdikkaampaan menoon sopivat urheiluvaatteet
- ulkovaatteet, joiden kanssa hyvä liikkua (kunnon takki, kunnon housut, ei farkut)
- kengät, joiden kanssa voi juosta
- yöpuku
- sadevaatteet ja vettä kestävät kengät 
- oman alaleirisi värisiä vaatteita
- hattu
- partiohuivi
- uimapuku
- pyyhe 
- muovipusseja likapyykkejä varten
- ruokailuvälineet kangaspussissa ja astiapyyhe
- hygieniatarvikkeet 
- (rakko)laastarit, kipulääkkeet
- aurinkolasit ja aurinkorasva
- hyttysmyrkky
- henkilökohtaiset lääkkeet
- Kela-kortti tai sen kopio
- päiväreppu
- istuinalusta
- taskulamppu ja varaparistot
- juomapullo
- makuupussi ja makuualusta (+tyyny)
- muistiinpanovälineet
- leiriläisen PDF
- kännykkä ja sen laturi (+varavirtalähde, mikäli sellainen on)
- käteistä rahaa kahvilaa varten
- korvatulpat
- muuta mitä koet tarvitsevasi (kamera, riippumatto, pelikortit…)
- valkoinen t-paita

Huomioithan, että leirille mukaan ottamasi tavarat ovat omalla vastuullasi. Lataathan tämän 
tiedoston puhelimeesi jo ennen leiriä, tai tarvittaessa tulosta.

teltta: lippukuntien vastuulla on huolehtia, että leirillä osallistujilla on käytössään 
leirimajoittumiseen sopivat teltat. Halutessaan leirille osallistujat voivat ottaa leirille 
myös oman teltan. Jokaisella leirin osallistujalla tulee olla majoituspaikka teltassa 
(esimerkiksi pelkkä riippumatto majoitteena ei käy). Teltat tuodaan leirille osallistujien 
mukana yhteiskuljetuksella

-
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Leiriläisen aikataulu
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- Harjun Veikot    - Petosen Polunetsijät
- Henrikin Tapulitytöt   - Rantakaarinat
- Himangan Nuotioveljet  - Rauman Partiotytöt
- Hollolan Hirvenhiihtäjät   - Ruoripojat
- Kipinäpartio    - Tarvan Tapiot
- Launeen Lähdesiskot   - Tavastin Liljat
- Liekkitytöt    - Tervastuli
- Loimaan Nuotioloimut  - Tesoman Sinisiskot
- Loimaan Saviset   - Turun Partiosissit
- Maarian Tähkät   - Uudenkaupungin Merihait
- Merimaskun Reimarit -  - Vaakun Vartijat
- Merituuli    - Vesilahden Valkohännät
- Mustavuoren Sissit   -Mäntsälän Metsäkävyt

Alaleirin lippukunnat: 

California
Tervetuloa Californian kuuman auringon alle! Katy Perryn sanoin: voit kiertää vaikka koko 
maailman, mutta Californiasta löydät parhaat bileet. 
Viivin ja Sofian luotsaaman alaleirin tunnistaa turkoosista väristä. 
Virittäydy alaleirin tunnelmaan kuuntelemalla Katy Perryn biisiä California Gurls.

väri: turkoosi
biisi: Katy Perry – California Gurls
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- Euran Peurat    - Myrskypojat
- Hespartto    - Nummen Eränkävijät
- Honkahukat    - Nuuksion Eräkarhut
- Ilpoisten Vuorenkävijät  - Olarinmäen Samoojat 
- Jukolan Veljet ja Siskot  - Turun Mikaelin Siniset
- Kaarinan Ristiritarit   - Piikkiön Tammipartio
- Kaarinan Sädetytöt   - Raision KilliNallit
- Kara-Karhut    - Taipalsaaren Taivaltajat
- Käppäräpartio   - Tornipääskyt
- Liedon Eränkävijät   - Turun Metsänkävijät
- Littoisten Pirtapiiat   - Turun Tähti-tytöt
- Louhen-Tytöt

Alaleirin lippukunnat: 

Puerto Rico
Hola! Como Estas? Tervetuloa Karibianmeren parhaimpaan alaleiriin; Puerto Ricoon. 
Alaleirin tunnistaa neon-vihreästä väristä. Värikkääseen ja rentoon meininkiin teidät 
alaleirissä opastaa Anna & Otso. Alaleirissämme bailataan Despaciton tahdissa. 

väri: neon-vihreä
biisi: Luis Fonsi - Despacito
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- Auran Tytöt    - Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat
- Auran Tähti Pojat   - Naantalin Siniset
- Halikon Siniset   - Nousiaisten Henrikin Lippukunta
- Hangon Meriversot   - Paraisten Merikotkat
- Huittisten Eränkävijät   - Puuha-Marit
- Jaalan Jalopeurat   - Pyhärannan Korpiankkurit
- Jokikylän Pojat   - Santamäen Palokärjet
- Jämijärven Miilunvartijat  - Sauvon Hakkiset
- Kaarinan Korpiklaani   - Turun Eränkävijät
- Kyynärön Kiertäjät   - Turun Versot
- Maarian Kämmekät   - Vehmaan Lustaset 

Alaleirin lippukunnat: 

Ibiza
Tervetuloa cooleimmalle alaleirille bailaamaan välimerellisen Ibizan tahtiin. Ibizan alaleiri-
johtajina toimivat Atte ja Niklas. Ibizalla värinä luonnollisesti on auringonkeltainen. 
Ibizan tunnelmaan sinut johdattaa Mike Posnerin kappale I Took a Pill in Ibiza.

väri: neon-keltainen
biisi: Mike Posner - I Took a Pill in Ibiza
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- Ahlaisten Ankkurit   - Marjatat ja Mikon Pojat
- Auran Eräkurjet   - Mellilän Menninkäiset
- Hirviveikot    - Mikaelin Sinikellot
- Kairankiertäjät   - Mynämäen Maahiset
- Karimo     - Perttelin Piketit
- Kokko-Pojat    - Pohjan Ilves
- Kolkankävijät    - Porin Tulitikut
- Koroisten Sarpiot   - Pyhän Laurin Ritarit
- Kostian Kahlaajat   - RajakivenKiertäjät
- Kuusenkävyt    - Tasalam Boja
- Kyrön Kiurut ja Kokot   - Toivon Erätytöt
- Laitilan Eräsissit   - Turun Sinikotkat 
- Laitilan Lumikit

Alaleirin lippukunnat: 

Malibu
Tervetuloa Malibuun, jossa kesä on ikuista ja ihmiset onnellisia! Alaleirin tunnaribiisissä 
lauletaan, että huominen on huomenna vaik oltais jo sen puolella. Ja näinhän se on, 
toteavat Malibun alaleirinjohtajat Jenni ja Sarita. JVG:n biisin lisäksi Malibun 
tunnusmerkkejä on neon-oranssi väritys ja mahtava energia!

väri: neon-oranssi
biisi: JVG - Huominen on huomenna
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Hanko
Tervetuloa alaleireistä rennoimpaan eli Hankoon! Tämä on paikka hengähtää leirin 
keskellä ja paeta nakkeja pestin sen salliessa: täällä nimittäin majoittuvat vain tekijät! 
Alaleiriä voi fiilistellä Kasmirin Vadelmavene-biisillä sekä tietysti alaleirin pinkillä värillä!

väri: pinkki
biisi: Kasmir - Vadelmavene
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Ohjelmalaaksot
Huhu by the laituri
HuHun märimmässä laaksossa pääset seikkailemaan sekä rannalla että vedessä. 
Virittäydy rantatunnelmaan ja varaudu kastumaan!
Mitä mukaan: uima-asu, pyyhe ja rannalla liikkumiseen sopivat vaatteet.

Huhu Games
HuHu Games-laaksossa järjestetään HuHun omat PT-kisat, ja pääsetkin 
kisailemaan leikkimielisesti hauskoilla rasteilla.
Mitä mukaan: ulkona liikkumiseen sopivat vaatteet, puukko, kompassi.

Woodstock
Woodstockissa pääset kokeilemaan omia rajojasi, pelastamaan luontokappaleita 
vauhdikkaissa merkeissä ja rentoutumaan hetkeksi kiireisen leirin lomassa.
Mitä mukaan: ulkona liikkumiseen sopivat vaatteet, hyvin jalassa pysyvät kengät.

Muu ohjelma
Taiteiden yö
HuHun keskiviikkoillan kohokohta on koko leirin täyttävä Taiteiden yö! Virittäydy kesäyön 
tunnelmaan, kokeile erilaisia taidetyöpajoja tai nauti hyvistä leffoista -
 mitä taide on juuri sinulle? 

Huhu Games
Hyvä Elämä-messut täyttävät HuHun perjantaina. Luvassa on työpajoja, lajikokeiluja ja 
varmasti hauskaa ja monipuolista tekemistä, ja parasta on, että saat valita täysin itse 
mitä teet!
Mitä mukaan: urheiluvaatteet, ulkona olemiseen sopivat vaatteet
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Some-ohje eli Huhje
HuHulla meno on huikeeta, anna sen näkyä kuvissa! 

Jos ja kun kuvassa on ihmisiä, pyydä kuvien kohteelta aina lupa julkaisuun! 
Kunnioitetan toisia.

HuHun hashtagit ovat #huhuleiri ja #huhusquad, muut yleisesti partiossa käytetyt 
hashtagit ovat piirin #lspartiopiiri ja SP:n #partioscout. 
Muista myös merkata kuviin @huhuleiri. 

Jokaisella alaleirilla on myös oma hashtaginsa (#huhu[insert_oman_alaleirin_nimi]). 
Eniten julkaisuja leirin loppuun mennessä kerännyt alaleiri -hashtag voittaa!

Yhteisohjelmat
Mitä olisikaan leiri ilman avajaisia ja päättäjäisiä? HuHu potkaistaan yhteisvoimin käyntiin 
tiistai-illan avajaisissa, ja leiriä fiilistellään vikan kerran yhdessä perjantai-iltana. 
Mukaan tarvitset istuinalustan.
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Toimiston terveiset
Huomioithan, että partion jäsenmaksu pitää olla maksettuna ennen leiriä, 
tai vaihtoehtoisesti kuitti mukaan.

HuHun toimiston löydät kampuksen päärakennuksen ala-aulasta. Toimistosta saat aina 
apua, onpa murheenasi sitten sammunut kännykkä, leiriheilan kaipuu tai hukassa oleva 
sukka. Toimisto on auki joka päivä klo 7.30-02.00 ja yölläkin toimiston tytön tavoittaa 
puhelimesta!

Flamin-go get it
Onko etsinnässä leiriheila tai kenties uusi partioystävä? Flamin-go get it on maskottimme 
Urhon luotsaama palvelu, jonka kautta Sinulla on mahdollisuus löytää elämääsi uusia, 
juuri sinulle sopivia tuttavuuksia. Urhon avustuksella toimiston tytöt auttavat Sinua 
löytämään unelmiesi ystävän tai kenties jotain suurempaakin. 
Tule rohkeasti toimistolle täyttämään lomake pian leirille saapumisesi jälkeen!

Yhteystiedot:
Olethan ensisijaisesti yhteydessä HuHun toimistoon.

Huhun toimisto:
Meri Nikkari  toimisto@huhuleiri.fi
Toimiston 24/7 puhelinnumero leirin aikana 044 945 7791

Leirinjohtajat:
Vilhelmiina Lehti, 0405363059, vilkku@huhuleiri.fi
Eero Kivistö, 0407660628, eero@huhuleiri.fi

Partiotoimisto:
Riitta Suomi, 050 312 9424, riitta.suomi@partio.fi
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Kahvila on auki joka päivä kello 12-02. 

Laguunissa voit hengailla, pelailla pelejä, askarrella leirimuiston ja nauttia kahvilan 
tarjoiluja aina kahvilan ollessa auki. Leirin aikana voit täyttää kahvilapassia, jonka saat 
tiistaina kahvilalta. Passin täyttäneille luvassa yllätyspalkinto!

Tiistaina on tutustumisbingon aika. Liitythän mukaan myös rantabileisiin!

Tropiikin tohinat torstain kunniaksi! Ohjelmassa pelejä, kisoja ja hauskaa tutu-
stumista Speed-friendingin muodossa. Karaoke ja bileet kruunaavat illan!

Musiikkikomediapläjäys valloittaa Laguunin keskiviikkona. Tule myös 
toteuttamaan luovuuttasi osana Laguunin taideteosta!

Pienet muutokset Laguunin aikatauluun ovat mahdollisia ja niistä tiedotetaan
kahvilalla ja Laguunin somessa.

Alaleirien neonvärit saavuttavat täydet loistonsa UV-bileissä perjantaina! 
Palauta myös kahvilapassisi ja saa yllätyspalkinto!
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Avotulenteko on leirialueella kielletty. Mikäli haluat käyttää trangiaa tai 
myrskylyhtyä, sinun täytyy ensin saada siihen lupa turvalta.

Huhu on päihteetön ja savuton leiri. Päihteet eivät kuulu partiokulttuuriin eikä 
niitä käytetä partioleirillä. Myös päihtyneenä esiintyminen tai huumausaineiden 
tuonti ja hallussapito leirialueella on ehdottomasti kielletty.

Muista some-etiketti!

Pidetään leirialueemme puhtaana. Roskiksia löydät pitkin leirialuetta.

Hiljaisuus alaleireissä on kello 23-07, esimerkiksi kahvilassa voi kuitenkin jatkaa 
jutustelua.

Kaikista leirin epäkohdista tulee ilmoittaa jollekin leirin tekijälle.

Huhulla ei kiusata. Hyvät käytöstavat ovat tarpeen. Fyysinen ja henkinen 
väkivalta eivät ole partiomaista, eikä mitään sellaista hyväksytä.

Leirillä olevat puukot ja muut työkalut on säilytettävä ja kuljetettava omissa 
suojuksissaan tai niin, etteivät ne aiheuta vaaraa itselle tai muille.

Huomioi, että partiovakuutus ei kata hajonneita tai hävinneitä elektronisia 
laitteita. Pidä huolta myös muista arvotavaroistasi. 

Pese käsiäsi usein: vähintään aina ennen ruokailua ja vessan jälkeen.

Kunnioita toisten ja yhteistä omaisuutta, älä lainaa ilman lupaa! 

Leiriranneke tulee olla päällä koko ajan. Jos ranneke katoaa tai menee rikki, 
niin ota heti yhteys leiritoimistoon.

Leirialueelta ei saa poistua ilman erillistä ilmoitusta toimistolle. Portista pääsee 
poistumaan vasta, kun toimistosta on tullut info leiriläisen lähdöstä portille.

Turvallisuus Huhulla
Leirin säännöt

Muista uidessa uimapari!

HuHulla noudatetaan myös Suomen lakia.

Leirille saapuessasi olet sitoutunut noudattamaan näitä sääntöjä.
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Turva
HuHun turva on leirillä ennen kaikkea leiriläisiä varten. Kaikessa mieltä painavassa tai 
ongelmatilanteessa voit kääntyä turvan puoleen; meidät tunnistat keltaisista ja oransseis-
ta huomioliiveistä ja turvan toimiston löydät pääportin läheisyydestä. Turvan ohjeistusta 
kannattaa kuunnella, niin pysyy parhaiten turvassa, eikä hauskanpidon tarvitse keskeytyä. 
Muista, että turvallinen leiri tehdään yhdessä!

Luotsausasema
HuHulla pidetään huolta myös henkisestä hyvinvoinnistasi. Luotsausasemalta löydät apua 
niin partiokriiseihin samoajaluotsilta kuin myös muihin elämän pulmiin seurakunnan 
partiotyöntekijöiltä ja nuorisotyöntekijöiltä. Jos kaipaat hengähdystaukoa leiristä, apua 
ihmissuhteisiin tai muuten vaan seuraa, niin tervetuloa juttelemaan tai ihan vaan 
hengailemaan lammen rannalle!  

EA
EA-tiimin tehtävänä on leirin aikana tarjota apua niin koti-ikävään kuin tapaturman 
hoitoon. EA-pisteen löydät Simulaatio-rakennuksesta keskeltä leiriä. Tiimistä löytyy 
koulutettua lääkäriä, sairaanhoitajaa ja lähihoitajaa. EA-piste on avoinna 08-24 ja 
muina aikoina EA päivystää puhelimen päässä. 



Mitä teet, jos jotain sattuu?
1. Arvioi tilanne. Mitä on tapahtunut ja miten?
2. Ehtiikö etsiä EA:n? Hengenvaarassa soitto hätäkeskukseen mielellään 112   
 Suomi-sovelluksen kautta. Ilmoita välittömästi hätäkeskukseen soitosta 
 turvan  tiimille.
3. Muista oma turvallisuutesi!
4. Anna ensiapua parhaasi mukaan.
5. Varoita muita esimerkiksi huutamalla.
6. Estä lisävahingot. Tulipalotilanteessa sammuta.
7. Ohjaa lisäapu paikalle.
8. ÄLÄ KUVAA MITÄÄN. 
9. Viestinnän leiriltä ulospäin hoitaa leirin johto, älä siis anna mitään informaatioita  
 onnettomuuksista leirin ulkopuolelle.
10. Jos tarvitset kuljetuksen loukkaantuneelle, ota yhteys lähimpään EA-henkilöön,  
 järjestyksenvalvojaan tai soita toimiston päivystysnumeroon 0449457791

Soittaminen hätänumeroon 112

1.  Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Soita turvallisesta paikasta 
2.  Kerro, mitä on tapahtunut. 
3.  Kerro tarkka osoite ja kunta – HuHu-leiri, Winnovan metsäoppilaitos osoitteessa  
 Sahalahdentie 57, 29340 Ulvila.
4.  Vastaa kysymyksiin. 
5.  Toimi annettujen ohjeiden mukaan. 
6.  Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan.

Soita mahdollisuuksien mukaan käyttäen 112 SUOMI -mobiilisovellusta. Hätäkeskus-
päivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista, kun hätäpuhelu soitetaan 
sovelluksen kautta. Näin nopeutat avunsaantia, eikä sinun tarvitse itse osata kertoa 
tarkkaa sijaintiasi.
 
Toimi näin: 
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Yhteistyökumppanit:


