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Hei sinä Pirskeisiin osallistuva juhlija!

Tervetuloa Viestityttöjen ja Töölön Nuotio-
veikkojen Pirskeet-juhlaretkelle Kiljavan 

leirikeskukseen Rajamäelle 4.-6.10.2019 
juhlimaan 80-vuotiaita lippukuntia! Retki on 

ihan pian täällä!

Tästä kirjeestä sinä ja vanhempasi löydätte 
kaiken tarpeellisen Pirskeisiin valmistautu-

misesta, kuten tiedot retken aloitusajasta ja 
paikasta, varusteista, turvallisuudesta yms. 

Luettehan sen huolella läpi.

Kohta nähdään!

KOKO VUOSI TÄYTTÄ JUHLAA!



MITKÄ PIRSKEET?
Pirskeet on ainutlaatuinen viikonloppuretki 
kattavassa ja viihtyisässä Kijavan leirikes-
kuksessa, jossa juhlistetaan lippukuntien 

kunnioitettavaa 80 vuoden ikää. 

Pirskeissä on luvassa mieletöntä biletunnel-
maista ohjelmaa koko viikonlopun verran.

Retkialueena toimii Kiljavan leirikeskus ja 
sen lähiympäristö. Ohjelma levittäytyy sisä-
tiloista myös Märkiönjärven rantaan, jonka 

läheisyydessä leirikeskus sijaitsee.

LÄHTÖ JA PALUU
Kaikille ikäkausille yhteiset tilausajobussit 
lähtevät Meilahden kirkon tornin juurelta 

perjantaina 4.10. klo 17.00. 
Ole ajoissa paikalla.

Palaamme tilausajoilla Meilahden kirkolle 
sunnuntaina 6.10. noin klo 16.00.

RETKIMAKSU
Saaja: Viestitytöt ry 

Tilinumero: FI40 8146 9710 1363 74 
Viesti: Pirskeet + osallistujan nimi

Normaali ilmoittautuminen (viim. 15.9.) 
2005-2011 syntyneet: 30e 
2002-2004 syntyneet: 10e

Jälki-ilmoittautuminen (16.-22.9.) 
2005-2011 syntyneet: 45e 
2002-2004 syntyneet: 15e

MITKÄ VARUSTEET?
Retkellä tarvittavista varusteista on luettelo 

viimeisellä sivulla. Tässä muutama tarkenta-
va huomio varusteista:

1) Pakkaa mukaasi varusteet koko viikonlo-
puksi, kuten mille tahansa muullekin retkelle.

2) Nimeä kaikki varusteesi kunnolla ja 
pakkaa niin, että tiedät mistä löydät mitäkin. 
Esimerkiksi ruokailuvälineitä käsitellään tis-
kattaessa isoina massoina, joten nimeäthän 

siis jokaisen aterimenkin.

3) Pakkaa kaikki varusteesi muovipusseihin, 
jotta ne pysyvät järjestyksessä eivätkä 

kastu, vaikka matkalla sataisi.

4) Leirikeskuksessa on kerrossänkymajoi-
tus, mutta erillisiä peittoja ei ole. Pakkaathan 
siis mukaan patjalle aluslakanan, tyynyliinan 
sekä makuupussin. Tarpojien ja samoajien 
(2002-2007 syntyneet) tulee lisäksi varautua 
nukkumaan toinen yö ulkona talviteltassa, 

joten varustauduthan siihen makuualustalla 
ja tarpeeksi lämpimällä makuupussilla. 

5) Voit varata retkelle mukaan kohtuullisen 
summan käteistä (esim. 5-20e) lippukunta-
tuotteiden ostamismahdollisuutta varten.

SOSIAALINEN MEDIA
Retken tapahtumia voi seurata:

Viestityttöjen  ja Töölön Nuotioveikkojen Ins-
tagramista @viestitytot ja @nuotioveikot 

sekä lippukuntien Facebook-sivuilta. 



Leirikeskusympäristö saattaa herättää 
kysymyksiä sekä osallistujissa, että van-

hemmissa, joten tässä muutama tarkennus. 
Jos joku retkijärjestelyissä vielä mietityttää, 
ota yhteyttä retkenjohtoon niin kerromme 

mielellämme lisää.

Retken ensiapuvastaavana toimii Matti 
Hannikainen (0407218205).

Retkellä on varauduttu tapaturmiin Suomen 
Partiolaisten turvallisuusohjeiden mukaisesti.

Retkelle tulee pakata mukaan omat, 
retkeläiselle sopivat särky- ja allergialääk-

keet, mukaan tulee laittaa ohjeistus lapselle 
sopivasta lääkeannoksesta. Jutelkaa myös 

kotona, että lapsen on hyvä kertoa aina 
johtajalle, jos on tarpeellista ottaa lääkettä 

retken aikana.

Sudenpennut liikkuvat ohjelmassa ryhmittäin 
johtajien saattamana. Seikkailijat, tarpojat ja 

samoajat vartioissa. 

TURVALLISUUS

YHTEYSTIEDOT
Retkenjohtaja Akseli Laavola,  

050 3585949, Akseli732@gmail.com

VARUSTEET
Lähtiessä päälle:

Partiohuivi

Täytetty juomapullo (väh. 0,5l)

Säähän sopivat, vettäkestävät kengät

Säänmukaiset vaatteet

Rinkkaan pakattuna:

Aluslakana ja tyynyliina

Makuupussi  
(tarpojilla ja samoajilla riittävän  

lämmin pussi ulkona nukkumiseen)

Makuualusta  
(vain tarpojat ja samoajat)

Sadetakki 

Sadehousut  

Säähän sopivat sormikkaat /  
hanskat ja pipo

Vaihtohousut esim. verkkarit

Riittävästi vaihtosukkia

Vaihtoalusvaatteet

Vaihtopaita

Lämmin villapaita / fleecepaita

Villasukat

Yöpaita

Sisätossut / tohvelit (halutessa)

Uimapuku, pyyhe ja pefletti

Hammasharja ja -tahna

Omat henkilökohtaiset lääkkeet  
(myös särkylääke ja allergialääke)

Muut hygieniatarvikkeet

Pikkureppu

Ruokailuvälineet: syvä lautanen, muki, 
lusikka, haarukka, veitsi (nimikoituna!) ja 

astiapyyhe kangaskassissa

Taskulamppu ja varaparistot

Laastaria

Kynä ja pieni lehtiö  
(vedenpitävästi pakattuina)

Puukko ja kompassi

Tulitikut

Herkkuja / omia pieniä eväitä

Halutessa käteistä (~5-20 euroa)


