
  

Huippua, että osallistut Pihkalle! 
   

Tästä kirjeestä löydät varustelistan, ohjeet vierailupäivän ilmoittautumiseen ja 

lähtö- sekä paluutiedot. Muista lukea kaikki huolella läpi. Jos leiristä ilmenee 

jotain kysyttävää, ota yhteyttä oman lippukuntasi yhteyshenkilöön. 

 

Yhteystiedot 

Viherlaakson Peurat: Ella Jokela, ellaejokela@gmail.com, 040 538 3182 

Pitkäjärven Vaeltajat: Eevi Tuomala, eevi.tuom@gmail.com, 040 359 3229 

Kara-Karhut: Annika Roiha, annika.roiha@karka.fi, 0400 215 541 

Kilon kipinät: Mika Muhonen, mika.muhonen@kilonkipinat.fi, 040 075 7219 

Toimen Pojat: Julius Maylett, julius.maylett@partio.fi, 044 030 1095 

Oravanmarjat: Varpu Soini, varpu.soini@gmail.com, 040 412 8311 

Huuhkajaportin Vartijat: Essi Muinonen, essi.muinonen@huuhkajaportinvartijat.fi, 050 524 5665 

   

Myös leirin johtaja ja varajohtaja auttavat sinua tarvittaessa: 

Leirinjohtaja: Lisa Kovanen, lisa.m.kovanen@gmail.com, 0400356680 

Leirin varajohtaja: Vili Huhta-Koivisto, vilihk@gmail.com, 040 533 3930 

 

Järeän nettisivuilta (jarea.fi/pihka-2019) löydät lisätietoja leiristä ja muuta yleistä informaatiota. 
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Lähtö ja paluu 

Lähtö: 
25.7. kello 7.40, Omnia Espoo, Lehtimäentie 1 

Kuljemme leirialueelle Tammisaaren Skutvikeniin yhteiskuljetuksilla. Olethan siis ajoissa 

lähtöpaikalla! 

   

Paluu: 

SEIKKAILIJAT JA SITÄ VANHEMMAT 

1.8. noin kello 18.30, Omnia Espoo, Lehtimäentie 1 

SUDENPENNUT JA KOLKAT 

28.7. noin kello 16, Omnia Espoo, Lehtimäentie 1 

   

Vierailupäivä 28.7. 

Kaikki vanhemmat, kummit, mummit ynnä muut ovat tervetulleita leirille vierailupäivänä 

sunnuntaina 28.7.  

 

Lähtö vierailupäivälle on Omnialta (Lehtimäentie 1, Espoo) kello 9.00 ja paluu Omnialle noin kello 

16. Vierailupäivä maksaa 15 euroa /hlö. 

 

Vierailupäivänä pääsee tutustumaan leirielämään, nauttimaan leirin tarjoamasta ohjelmasta sekä 

lounaasta. Vierailupäivänä tarjotaan hernekeittolounas sekä kahvit. Tarjolla on sekä tavallinen, 

että kasvisversio hernekeitosta. Jos sinulla on vaikeita allergioita, varauduthan omilla eväillä. 

Kahvin yhteydessä on mahdollisuus ostaa pullaa. Varaathan tätä varten 1€ tasarahan. 

 

Mukaan tarvitset syvän lautasen, mukin, lusikan ja veitsen pakattuna muovipussiin sekä 

leirimieltä. Leirille ei saa tuoda lemmikkejä eikä lastenvaunuja. Ilmoittautumiset vierailupäivään 

sunnuntaihin 16.6. mennessä linkin kautta: 

https://holvi.com/shop/pitkajarvenvaeltajat/product/c40f6aa6d94070459442939d0a27f9e7/  

   

Vierailupäivään tullaan ensisijaisesti yhteiskuljetuksella. Jos haluat tulla omalla autolla, asiasta 

on sovittava ilmoittautumisajan puitteissa lähettämällä viestiä leirinjohtajalle Lisa Kovaselle, 
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joka antaa lisäohjeita. Tällöin vierailupäivän hinta on 100€ autolta. Varaudu parkkeeraamaan 

vähän kauemmas leirialueesta. Vierailupäivään ei saa ilmestyä paikalle ilmoittautumatta. 

Leirimaksu 

Jokainen lippukunta laskuttaa tai on jo laskuttanut itse omia jäseniään. Mikäli et ole saanut tietoa 

leirin maksamisesta tai laskutuksesta on kysyttävää, ota yhteyttä lippukuntasi yhteyshenkilöön. 

 

Puhelimet leirillä 

Sudenpennut ja kolkat sekä seikkailijat eivät saa tuoda puhelinta leiriin. Heiltä löydetyt 

puhelimet kerätään pois ja ne palautetaan leirin päätteeksi. Pois kerättyjä puhelimia säilytetään 

muovilaatikossa eikä leiri ota vastuuta niistä. Lapsen saa kiinni leirinjohtajan kautta.  

 

Tarpojat ja sitä vanhemmat saavat halutessaan ottaa leirille kännykän, mutta muistathan, ettei 

partiovakuutus kata elektronisia laitteita. Vietämme leirillä paljon kännykätöntä aikaa, jos 

puhelin häiritsee leiriä, se kerätään talteen ja palautetaan leirin päättyessä. Puhelimen 

latausmahdollisuuksia leirillä ei ole. 

   

Huoltajan on hyvä tiedostaa, että lapsi ei ole leirin aikana tavoitettavissa omasta puhelimesta. 

Lasta kannattaa tavoitella vain johtajien kautta, ensisijaisesti ota yhteyttä leirinjohtajaan. 

Monesti koti-ikävätapauksissa lapsen oloa voi pahentaa vanhemman kanssa viestittely tai 

soittelu. 

 

Mukaan tarvittavat varusteet 

Pakkaamisesta: 

Jokainen tavara ja vaate tulee nimikoida. Parasta olisi, jos nimilapussa lukisi nimi ja 

lippukunta. Nimilappuja voi tehdä esimerkiksi apteekista saatavasta ruskeasta kangasteipistä. 

Tietojen kirjoittamisessa kannattaa käyttää spriitussia. 

 

Huoltaja: älä pakkaa lapsen tavaroita, anna lapsen pakata itse tai vähintäänkin pakkaa lapsen 

kanssa. Siten tavarat löytyvät vielä leirilläkin. 
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Pakkaa tavarasi rinkkaan sisälle vesitiiviisti. Vaatteet kannattaa laittaa läpinäkyviin muovipusseihin, 

jotta näet heti mitä missäkin pussissa on. Rinkan ulkopuolella roikkuvia tavaroita kannattaa välttää, 

sillä ne irtoavat ja hukkuvat helposti bussin tavaratilassa. 

 

Yleiset 
rinkka 

makuupussi 

makuupussin lakana (jos omistat) 

makuualusta 

rinkan sadesuoja tai iso jätesäkki 

puukko 

kompassi 

tulitikut (ei sudenpennuille, kolkille tai seikkailijoille) 

pikkureppu 

istuinalusta 

kaksi vedellä täytettyä juomapulloa 

vaalea kangaskassi tai T-paita kankaanpainantaa varten 

silmälasit jos tarvitset (piilolinssit eivät sovellu leiriolosuhteisiin) 

otsa- tai taskulamppu ja varaparistot 

muistiinpanovälineet 

aurinkolasit 

Kela-kortti 

8 kpl puhallettavia värikkäitä ilmapalloja, ei vesi-ilmapalloja (vain sudenpennut ja kolkat) 

pieni hiekkalapio (vain sudenpennut ja kolkat)  
viivoitin n.20cm (vain sudenpennut ja kolkat) 

mittanauha vähintään 1m (vain seikkailijat) 
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Vaatteet 

Yhteen leiriin mahtuu monta erilaista säätilaa ja siksi on tärkeää varautua myös viileisiin ja sateisiin 

päiviin. 

 

Päälle: 

partiohuivi 

säänmukaiset vaatteet 

  

Rinkkaan: 

sadetakki ja – housut (pitää kestää sadetta koko päivän) 

tuulenpitävä takki ja ulkohousut 

villapaita 

kahdet pitkät housut 

shortseja 

T-paitoja 

puhtaat sukat leirin jokaiselle päivälle 

puhtaat alusvaatteet leirin jokaiselle päivälle 

yöasu 

partiopaita 

uima-asu 

lippis tai aurinkohattu 

pipo 

hanskat 

kaulahuivi 

villasukat 

työhanskat 

pusseja likaisille vaatteille 
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Kengät 

Kannattaa pakata mukaan muutamat eri kengät, jotka ovat mukavat jalassa. Varmistathan että kengät 

ovat valmiiksi ”sisään ajetut” ettei niistä tule hiertymiä leirillä. Seikkailijat ja tarpojat osallistuvat 

haikille ja siksi on erityisen tärkeää, että kengät ovat hyvät maastossa kulkemiseen. 

   

sandaalit, crocsit tai muut kevyet kengät 

lenkkarit tai vaelluskengät 

kumisaappaat 

   

Henkilökohtaiset hygieniavälineet 

Huomaathan, että leiri tarjoaa pesuaineet. Mukaan ei kannata ottaa omia, sillä peseytyminen tapahtuu 

luonnonvesissä. Tavallisia pesuaineita ei missään nimessä saa käyttää etteivät vesistöt saastu.  

   

hammasharja ja -tahna 

omat lääkkeet kuten allergialääkkeet ja särkylääkkeet ym. (mukaan kirjallinen käyttö-ohje ja 

lääkkeen ottoajat, muistathan ilmoittaa niistä johtajalle!, leirillä lääkkeet otetaan johtajan 

kanssa) 

deodorantti 

nenäliinoja 

laastareita 

rakkolaastareita 

hiusharja ja hiuslenkkejä 

pyyhe 

aurinkorasva 

hyttysmyrkky 
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Ruokailuvälineet 

Ruokailuvälineiden tulee olla muovisia tai puisia, etteivät ne rikkoutuisi. Pakkaathan ne kangaskassiin, 

missä niitä on helppo kuljettaa, ja kosteus haihtuu itsestään. 

   

kaksi syvää lautasta 

kaksi mukia 

haarukka 

veitsi 

lusikka 

   

Voit ottaa mukaan, jos haluat 

riippumatto ja puuystävälliset leveät narut 

Riippumatto täytyy kiinnittää puuystävällisesti leveillä naruilla tai esimerkiksi askartelemalla 

istuinalustasta suojan puun ja narun väliin. Ilman puuystävällistä kiinnitystä, riippumattoa ei saa 

käyttää. Riippumatossa eivät saa nukkua muut kuin johtajat.  

pientä herkkua (ei pähkinää) 

tyyny 

korvatulpat 

unilelu 

laulukirja 

kitara tai muu soitin (vain johtajat) 

rannekello 

värityskirja ja kyniä 

jotain luettavaa 

pelikortit 

kamera (partiovakuutus ei korvaa teknisiä laitteita) 
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