
Toinen leirikirje

LIPPUKUNTALEIRI VÄLKE 
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MEIDÄN OMA, 
PIENI JA SOMA!

Huippua, että osallistut Välkkeelle!
Tästä kirjeestä löydät varustelistan, ohjeet vierailupäivän ilmoittautumiseen ja lähtö- 
sekä paluutiedot. Muista lukea kaikki huolella läpi. Jos leiristä ilmenee jotain kysyt-
tävää, ota rohkeasti yhteyttä leirinjohtajaan Ellaan  
(ellaejokela@gmail.com, 0405383182)
 
Lippukunnan nettisivuilta (www.viherlaaksonpeurat.wordpress.com) löydät lisätietoja 
leiristä ja muuta yleistä informaatiota retkiin ja leireihin liittyen. Nettisivuilta löydät 
muun muassa ohjeita pakkaamiseen, jotka on hyvä lukaista läpi jos partio on sinulle 
uusi harrastus.

Lähtö:
19.7. kello 9:30 kololta, Rajamännynkuja 8.
 
Paluu:
SEIKKAILIJAT JA TARPOJAT
26.7. noin kello 16:00 kololle, Rajamännynkuja 8.
SUDENPENNUT
23.7. omilla kyydeillä. Huoltaja: huomaa, että leirialueen parkkipaikat ovat pienet, suosikaa siis 
kimppakyytejä. Lisääthän Välke 2017 Kyytipörssi -Facebook-ryhmään ilmoituksen.

LÄHTÖ JA PALUU

Sudenpennut kulkevat leiriltä pois omilla kyydeillä. Suosittelemme ympäristöystävällisiä 
kimppakyytejä vähäisen parkkitilan vuoksi. Suljetussa Välke 2017 Kyytipörssi -Facebook-ryh-
mässä voit kirjata lapsen kyytitarpeen tai vaihtoehtoisesti, jos itse olet tulossa autolla, ilmoitathan 
kuinka monta kyytiläistä sinun autoosi mahtuu.

KYYTIPÖRSSI



Eikö sinulle ole tullut laskua? Ei hätää, ei ole muillekaan tullut sillä leiri laskutetaan vasta 
lähempänä syksyä. Muista seurata sähköpostiasi. 

LEIRIMAKSU

Oman kännykän saa ottaa leirille mukaan, mutta muistathan ettei partiovakuutus kata elek-
tronisia laitteita. Vietämme leirillä paljon kännykätöntä aikaa, oma puhelin on tarpeen vaatiessa 
luovutettava kännykkäboksiin säilöön. Puhelimen latausmahdollisuuksia leirillä ei ole.
 
Huoltajan on hyvä tiedostaa, että lapsi ei ole leirin aikana tavoitettavissa omasta puhelimesta. 
Lasta kannattaa tavoitella vain johtajien kautta, esisijaisesti ota yhteyttä leirinjohtajaan Ellaan 
0405383182. Monesti koti-ikävätapauksissa lapsen oloa voi pahentaa vanhemman kanssa viestit-
tely tai soittelu.

PUHELIMET LEIRILLÄ

Kaikki vanhemmat, kummit, mummit ynnä muut ovat tervetulleita leirille vierailupäivänä sun-
nuntaina 23.7. Vierailupäivä alkaa kello 10:30 ja päättyy kello 15:00. Vierailupäivän ohjelmassa 
on leiriin tutustumista ja iltanuotio. Vierailupäivänä tarjotaan hernekeittolounas sekä kahvit. 
Tarjolla on sekä tavallinen, että kasvisversio hernekeitosta. Jos sinulla on vaikeita allergioita, 
varauduthan omilla eväillä. Leiri kustantaa lippukunnalle paljon, otathan rahaa mukaan vapaa-
ehtoiseen lounaskassaan. 

Mukaan tarvitset syvän lautasen, mukin, lusikan ja veitsen sekä leirimieltä. Ilmoittautumiset  
vierailupäivään linkistä lyli.fi/vierailupäivä keskiviikkoon 12.7. mennessä. Leirialueen parkki-
paikat ovat pienet, suosithan kimppakyytejä: Välke 2017 Kyytipörssi -Facebook-ryhmään 
voit lisätä ilmoituksen kyytitarpeesta tai -tarjouksesta. Osoite leirialueen parkkialueelle on 
Hamarijärventie 116, 25570 Salo.
 
HUOM! Jos tarvitset kyytiä tai olisit valmis tarjoamaan sitä, mutta sinulla ei ole Facebook - 
käyttäjää: Ota sähköpostitse yhteyttä Ellaan (ellaejokela@gmail.com) ja kerro kaikki tarvittavat 
tiedot. Puolestasi julkaistaan suljetussa kyytipörssissä ilmoitus, johon voit valita, mitkä yhteystie-
dot haluat itsestäsi ilmoittaa.

VIERAILUPÄIVÄ 23.7.

Jokainen tavara ja vaate tulee nimikoida. Huoltaja: älä pakkaa lapsen tavaroita, anna 
lapsen pakata itse tai vähintäänkin pakkaa lapsen kanssa. Siten tavarat löytyvät vielä 
leirilläkin. Pakkaa tavarasi rinkkaan vesitiiviisti. Vaatteet kannattaa laittaa läpinäkyviin 
muovipusseihin, jotta näet heti mitä missäkin pussissa on.

PAKKAAMISESTA



- makuupussi ja -alusta
- makuupussin lakana (jos omistat)
- rinkan sadesuoja tai iso jätesäkki
- puukko
- kompassi
- tulitikut
- pikkureppu ja istuinalusta
- kaksi juomapulloa
- vaalea kangaskassi tai T-paita kankaanpainantaa varten
- silmälasit jos tarvitset (piilolinssit eivät sovellu leiriolosuhteisiin)
- otsa- tai taskulamppu ja varaparistot
- muistiinpanovälineet
- aurinkolasit
- herkkuja kohtuudella
 
Vaatteet
Yhteen leiriin mahtuu monta erilaista säätilaa ja siksi on tärkeää varautua viileisiin ja 
sateisiin päiviin. Ota mukaan myös tyhjiä pusseja likaisille vaatteille. 
Päälle:
- partiohuivi
- säänmukaiset vaatteet
Rinkkaan:
- sadetakki ja –housut
- tuulenpitävä takki ja ulkohousut
- villapaita
- kahdet pitkät housut
- shortseja ja T-paitoja
- puhtaat sukat leirin jokaiselle päivälle
- puhtaat alusvaatteet leirin jokaiselle päivälle
- yöasu
- partiopaita
- uima-asu
- lippis tai aurinkohattu
- pipo, hanskat ja kaulahuivi
- villasukat

Kengät
Kannattaa pakata mukaan muutamat eri kengät, jotka ovat mukavat jalassa. Varmis-
tathan että kengät ovat valmiiksi  ”sisään ajetut” ettei niistä tule hiertymiä leirillä. Seik-
kailijat 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



NÄHDÄÄN LEIRILLÄ!

 
Henkilökohtaiset hygieniavälineet
Huomaathan, että pesuaineiden on oltava biohajoavia, sillä peseytyminen tapahtuu 
luonnonvesissä. Tavallisia pesuaineita ei missään nimessä saa käyttää etteivät vesistöt 
saastu. 
- shampoo, hoitoaine ja vartalosaippua (biohajoavat)
- hammasharja ja -tahna
- omat lääkkeet kuten allergialääkkeet ym. (muistathan ilmoittaa niistä johtajalle)
- deodorantti
- nenäliinoja ja laastareita
- rakkolaastareita
- hiusharja
- pyyhe
- aurinkorasva ja hyttysmyrkky
 
Ruokailuvälineet
Ruokailuvälineiden tulee olla muovisia, metallisia tai puisia, etteivät ne rikkoutuisi.  
Pakkaathan ne kangaskassiin, missä niitä on helppo kuljettaa, ja kosteus haihtuu itses-
tään.
- kaksi syvää lautasta
- kaksi mukia
- haarukka, veitsi ja lusikka
- astiapyyhe
 
Ota mukaan jos haluat
- riippumatto
- tyyny, unilelu ja korvatulpat
- laulukirja, kitara tai muu soitin
- rannekello
- värityskirja ja kyniä
- jotain luettavaa
- pelikortit
- kamera (partiovakuutus ei korvaa teknisiä laitteita)
- taskurahaa (leirillä on kiska, mistä voi ostaa herkkuja päivällisen jälkeen)


