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LEIRIKIRJE 2.

 Hei sinä perheleiriläinen tai seniori!

Tervetuloa Töölön Nuotioveikkojen ja 
Viestityttöjen juhlavuoden kesäleiri Riehalle! 
Tässä leirikirjeessä on oleellista tietoa leirille 
lähteville. Kirjeestä löydät leiriin valmistautu-

miseen liittyvät asiat, kuten saapumisinfoa ja 
varustelistan. Luethan koko kirjeen huolelli-

sesti läpi!

Mahtava juttu, että juuri sinä olet tulossa 
kanssamme leireilemään!

KOKO VUOSI TÄYTTÄ JUHLAA!



MIKÄ ON RIEHA?
Rieha on Viestityttöjen ja Töölön Nuotioveikko-
jen juhlavuoden kesäleiri, jossa lippukuntien 
kunnioitettavaa 80 vuoden ikää juhlistetaan 
Lopen Palolammen upeissa maisemissa!

Riehalla on juhlavuoteen sopiva juhlateema 
- leirimenojen ohessa käydään samalla vii-

kossa läpi koko kalenterivuoden kaikki juhlat 
laskiaisesta uuteenvuoteen – syntymäpäiviä 
ja valmistujaisia unohtamatta. Koko vuosi 
täyttä juhlaa! Lauantai-illan linnan juhliin 

perheleiri ja seniorit valmistavat oman itse-
näisyyspäivä-teemaisen iltanuotioesityksen!

LÄHTÖ JA PALUU
Perheleiriläiset ja seniorit poistuvat ja saapuvat 

omilla kyydeillään ennakkoilmoittautumisen 
mukaan. Leirialueen viereen pääsee autolla.

 Laitathan viestiä, jos ilmoittautumisen yhteydes-
sä kertomasi aikataulu jostain syystä muuttuu!

VIERAILUPÄIVÄ SUNNUNTAINA
Leirin vierailupäivä on sunnuntaina 28.7. klo 11.00–16.00. Tällöin leiriläisten huoltajat, isovanhem-

mat, ystävät, lemmikit ja muut läheiset ovat tervetulleita tutustumaan leiriin. Myös perheleiriläiset 
saavat kutsua vierailijoita paikalle tuolloin!

Vierailupäivänä on leirissä menossa joulu, ja ohjelma on seuraavanlainen: 

klo 11.00 Vieraiden saapuminen alkaa  
klo 11.30 Päivänuotio rannassa 

klo 13.00 Riisipuurolounas  
klo 14.00 Jouluisia toimintapisteitä 

klo 16.00 Viimeiset vieraat poistuvat

Vierailijan on hyvä ottaa mukaan säänmukaiset vaatteet, omat ruokailuvälineet ja istuinalusta.

LEIRIN OSOITE JA 
AJO-OHJEET

Leiripaikkana toimii Palolammin Leirintäalue 
Lopella. Tietä jonka varrella leiri sijaitsee ei 
ole nimetty, mutta tie leiripaikalle on viitoi-

tettu Luutasuon ja Pilpalantien risteyksestä. 
Paikalle löytää laittamalla navigaattoriin 

Pilpalantie 937 ja seuraamalla perillä 
viitoitusta. 

Tässä kuitenkin varmuuden vuoksi ajo- 
ohjeet Helsingistä:

1) Hämeenlinnanväylää pohjoiseen

2) Hieman Keimolanportin jälkeen liittymäs-
tä 11 tielle 132 Läyliäiseen asti

3) Läyliäisissä käänny vasemmalle Tielle 
Karkkilantie (Salen jälkeen, samassa risteyk-

sessä Neste)

4) Jatka tätä tietä 4 km, ja käänny oikealle 
Hautahuhdantielle

5) Jatka 7,5 km ja käänny oikealle  
Pilpalantielle

6) Jatka Pilpalantietä 5 km kunnes vastaan 
tulee viitoitus leiripaikalle.



TURVALLISUUS, ENSI-
APU JA LÄÄKKEET

Leirillä on varauduttu tapaturmiin Suomen 
Partiolaisten turvallisuusohjeiden mukaisesti. 

Seniori- ja perheleiriläiset ovat leirillä omalla 
vastuullaan, pakkaathan siis mukaan 
itsellesi ja perheellesi omat särky- ja 

allergialääkkeet.

VARUSTEET
Leirillä tarvittavista varusteista on luettelo 
tämän kirjeen viimeisellä sivulla. Tässä 

muutama tarkentava huomio varusteista:

1) Ota mukaan omat retkeilyvarusteet koko 
porukalle, mukaan lukien oma teltta.

2) Vaikka päivät olisivat lämpimiä voi 
lämpötila yöllä laskea hyvinkin alas. Monien 

vuosien leirikokemukset ovat opettaneet, 
että Suomen kesäyöt saattavat vaatia jopa 

talvimakuupussin lämpöä. Otathan siis 
mukaan lämpimät makuupussit! 

3) Muistathan, että kelit voivat vaihdella huo-
mattavasti - älä siis jätä sadevaatteita kotiin. 

Leirille kannattaa valita helposti kuivuvia 
varusteita, sillä leiriolosuhteissa kuivatus on 

hidasta!

4) Kännykkä tai muu viihde-elektroniikka on 
mukana omalla vastuuullasi. Leirillä ei ole 
latausmahdollisuutta. Huolehdithan, ettei 

kännykän tai muiden elektronisten laitteiden 
käyttö häiritse leiritunnelmaa. 

5) Nimikoi jokainen oma ja perheesi varuste! 
Pakkaa kaikki varusteesi muovipusseihin, 

jotta ne pysyvät järjestyksessä eivätkä kastu.

6) Leirillä on tarjolla ekologiset pesuaineet, 
joten omia shampoita ja saippuoita et 

tarvitse mukaan.

YLEISTÄ
Kun saavut leiriin, ilmoittauduthan Mapelle, 

päivystäjälle tai leirinjohtaja Artulle! 

Seniori - ja perheleiriläisille ei ole varsinaista 
omaa ohjelmaa, mutta olette lämpimästi terve-
tulleita osallistumaan oman kiinnostuksenne, 

mahdollisuuden ja kykynne mukaan leirin 
muuhun ohjelmaan. Perjantai-iltana on yhteiset 
juhannusmarkkinat ja -tanssit, lauantaina su-

denpentujen oma halloween-haikki ja illalla on 
koko leirin yhteiset linnan juhlat. Sunnuntaina 

on leirin jouluinen vierailupäivä. 

Muistutukseksi vielä, että leirialueella ei ole 
juoksevaa vettä tai muita mukavuuksia, 

kuten sisätiloja. Perheleiri pystytetään hieman 
kauemmas sudenpentu- ja vartioleireistä, 

mutta silti leirialueen välittömään läheisyyteen. 

Perheleiriläiset vakuuttavat itse itsensä (elleivät 
ole tai halua liittyä jäseniksi).

KANTTIINI
Leirillä toimii kanttiini, josta voi ostaa makeisia 

yms. pientä syötävää enintään kahdella eurolla 
(2e) päivässä. Kanttiinissa toimii vain käteinen, 

joten otathan mukaan sopivaa rahaa. 

POSTIA LEIRILLE
Leiriläiselle voi lähettää kortteja, kirjeitä ja 

paketteja osoitteella:

Partioleiri Rieha, S-Market Loppi 
Yhdystie 3, 12700 Loppi 

ja nimi loppuun.



Vaatteet:

Sadetakki ja sadehousut 

Kumisaappaat

Kevyet vaihtokengät (esim. sandaalit)

Vaihtohousut esim. verkkarit

Pitkät housut

Shortsit

Vaihtoalusvaatteita 

Riittävästi vaihtosukkia

Vaihtopaitoja

Pitkähihainen paita 

Lämmin villapaita / fleecepaita

Yöpaita

Partiopaita (jos on)

Villasukat, sormikkaat, pipo

Päähine / kesähattu 

Uimapuku ja pyyhe

Retkeilyvarusteet:

Oma teltta

Makuupussi 

Makuualusta 

Sadesuoja rinkalle

Pikkureppu päiväretkiä varten

Ruokailuvälineet: syvä lautanen, muki,  
lusikka, haarukka, veitsi ja astiapyyhe (jokai-
nen nimikoituna) pakattuna kangaskassiin

Taskulamppu ja varaparistot

Puukko ja kompassi

Muut tarvikkeet:

Partiohuivi

Juomapullo

Hammasharja ja -tahna

Aurinkorasva ja hyttyskarkote

Omat henkilökohtaiset lääkkeet  
(myös särkylääke / allergialääke)  

ja laastarit

Muut hygieniatarvikkeet

Rahaa (kolikoita!) kanttiiniin

Herkkuja ja omia eväitä

Tonttulakki (vierailupäiväksi)

Jokin juhlava asuste, joka ei vie rinkasta 
liikaa tilaa tai ole liian arvokas hukattavaksi 

(esim. kravatti / rusetti / kaulakoru /  
hiuskoriste tms.)

Ylioppilaslakki (ne joilla on, ja jotka ovat 
paikalla jo perjantaina aamupäivällä)

+ muut perheesi tarvitsemat tavarat!

VARUSTEET

SOSIAALINEN MEDIA
Riehan tapahtumia voi leirin aikana seurata 
lippukuntien instagrameista (@viestitytot ja 

@nuotioveikot) ja facebook-sivuilta.

Leirin jälkeen valokuvia löytyy osoitteesta: 
www.viestitytot.net 

YHTEYSTIEDOT
Perhe- ja seniorileirin vastaava:  

Mappe Kaurila, 050 3415497,  
mappe.rauhaniemi@gmail.com

(Leirin aikana yhteydenotot ainoastaan 
puhelimitse)


