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TNV-VT SENIORI- JA PERHELEIRI 26.–28.7.

Kesäkuu on täällä ja pian myös kesän 
kohokohta: Viestityttöjen ja Töölön Nuo-
tioveikkojen juhlavuoden kesäleiri Rieha 
Lopen Palolammella! Leirillä on koko 
80-vuoteen sopiva juhlateema, jossa leiri-
menojen ohessa käydään 9 päivän aikana 
läpi koko kalenterivuoden kaikki juhlapyhät 
uudenvuodenpäivästä jouluun - syntymä-

päiviä ja valmistujaisia unohtamatta! 

Perheleiri pääsee näkemään tästä vapun, 
juhannuksen, halloweenin, itsenäisyyspäi-
vän ja joulun, kun leirille on viikonlopun 
ajaksi kutsuttu myös entiset jäsenet per-
heineen! Seniori- ja perheleiri (26.-28.7.) on 
tarkoitettu lippukuntien entisille ja nykyisille 
aikuisjäsenille sekä heidän perheenjäsenil-
leen. Tapaa vanhat partioystäväsi, partio 

yhdistää sukupolvia!

KOKO VUOSI TÄYTTÄ JUHLAA!



YLEISTÄ
Seniori - ja perheleiriläisille ei ole varsinaista 
omaa ohjelmaa, mutta he voivat osallistua 

oman halunsa ja kykynsä mukaan leirin 
muuhun ohjelmaan. Esimerkiksi perjan-

tai-iltana on yhteiset juhannusmarkkinat ja 
-tanssit, lauantaina sudenpentujen oma 
halloween-haikki ja illalla on koko leirin 

yhteiset linnan juhlat, sekä sunnuntaina leirin 
jouluinen vierailupäivä. Seniori- ja perheleiri-
läiset voivat ilmoittautua oman aikataulunsa 
mukaan paikalle koko viikonlopuksi ja yöpyä 
molemmat yöt, tai tulla vaikka vain käymään 

muutamaksi tunniksi jonakin päivänä!  

Leirialueella ei ole juoksevaa vettä tai muita 
mukavuuksia, kuten sisätiloja. Perheleiri 

pystytetään hieman kauemmas sudenpen-
tu- ja vartioleireistä, mutta silti leirialueen 
välittömään läheisyyteen. Perheleiriläisillä 
tulee olla omat retkeilyvarusteet, mukaan 
lukien oma teltta. Perheleiriläiset poistuvat 
ja saapuvat omilla kyydeillään (leirialueen 
viereen pääsee autolla). Perheleiriläiset 

vakuuttavat itse itsensä!

LISÄTIEDOT
Seniori- ja perheleirin yhteyshenkilö: 

Mappe Kaurila, 0503415497,  
mappe.rauhaniemi@gmail.com

Leirinjohtaja:  
Arttu Brax, 050 4327261,  
arttu.brax@gmail.com

Ensimmäinen ja toinen leirikirje on (myöhem-
min) saatavissa Viestityttöjen nettisivuilta:  

https://viestitytot.wordpress.com/rieha

Meininkiä kannattaa seurata myös 
instagramissa ja facebookissa:  
@viestitytot / @nuotioveikot

HINTA JA MAKSUT
Aikuiset 20e / päivä

Lapset 10e / päivä

Alle 3-vuotiaat lapset ilmaiseksi

Maksulla saa leirillä tarjottavan aamupalan, 
lounaan, päivällisen ja iltapalan. Pienemmille 
lapsille on kuitenkin hyvä varata omia eväitä.

Leirin osallistumismaksu maksetaan 
Viestitytöt ry:n tilille (FI40 8146 9710 1363 
74) viimeiseen ilmoittautumispäivään 21.6. 
mennessä. Kirjoita maksun viestikenttään 

”Rieha - perheleiri”.

ILMOITTAUTUMINEN
Leirille ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä 
sähköinen lomake, joka löytyy osoitteesta: 

https://bit.ly/perheleiri2019. Ilmoittautumi-
nen päättyy perjantaina 21.6., joten täytä 
lomake siihen mennessä! (Jäsenenä olevat 

kouluikäiset lapset ilmoitetaan virallisen 
kuksa-ilmoittautumisen kautta, ja heidän 

toivotaan osallistuvan ikäkautensa mukaisesti 
- ei pelkän perheleirin ajaksi!) 

 

Jos perheleirin ajankohta ei sovi, mutta 
pääsisit jonain toisena leirin päivänä, 

lippukunnat ottavat mielellään apukäsiä 
vastaan! Kirjoita toivomasi päivät lomakkeel-

le ilmoittautumiskohdan alle. 

Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse 
toinen leirikirje kesä-heinäkuun vaihteessa. 

Se sisältää mm. varustelistat, ajo-ohjeet 
ja muut tiedot. Olet lämpimästi tervetullut 

mukaan leiritunnelmaan ja muistathan, että 
kerran partiolainen on aina partiolainen!


