
Tyttöjen yhteinen 24.-25.9. 
  
Seikkailijatytöt lähtevät viikolla 38 perinteiselle tyttöjen yhteiselle Pilpasuon luonnon kauniisiin 
maisemiin. Retken aikana suoritetaan Sääntuntija-taitomerkki. 
 
Seikkailijat saapuvat Pilpasuolle omin kyydein (ks. ajo-ohje, suosi kimppakyytejä!) lauantaina kello 10. 
Reissu loppuu samaan paikkaan sunnuntaina kello 13, josta kotiin suunnataan taas omin kyydein. 
 
Reissulla nukutaan kaminalämmitteisissä puolijoukkueteltoissa, mutta muutoin ollaan koko retken ajan 
ulkona metsässä. Varustaudu siis säänmukaisesti! Varustelistan löydät tämän kirjeen yhteydestä.  
 
Retken hinta on 15e, joka laskutetaan jälkikäteen. Kaikilla retkelle lähtijöillä tulee olla Suomen 
Partiolaisten jäsenmaksu maksettuna, jotta partiovakuutus on voimassa 
 
Ilmoittaudu retkelle osoitteessa:  http://tinyurl.com/TyttojenYhteinen 

 
Kysymyksiä reissusta voi esittää omille joukkueenjohtajille tai suoraan leirin johtajalle: 
 
Miikka Willman 
0443660101 
miikka.willman@gmail.com 
 
 
Ajo-ohje 
Käännytään Vaalantieltä Peräkyläntielle -> ajetaan vajaat 2km alla näkyvään Peräkyläntien ja Pilpaselän 
metsätien risteykseen. 

 



 
Varustelista 
- Partiohuivi kaulaan 
- Reppu tai rinkka, johon kaikki tavarat mahtuvat (Ei ylimääräisiä pusseja repun ulkopuolellle!) 
- Repulle tai rinkalle sadesuoja (jätesäkki käy hyvin) 
- Makuualusta 
- Lämmin makuupussi ulkona yöpymiseen (teltoissa on kaminat) 
- Lämmin yöpuku (esim. pitkä kerrasto) 
- Säänmukainen, lämmin ulkovarustus 
- Vaihtovaatteet (kuivia sukkia, villasukat) 
- Tasku- /otsalamppu ja varaparistot 
- Muistiinpanovälineet 
- Puukko tupessa 
- Tulitikut vesitiiviisti pakattuna 
- Pienet ensiapuvälineet 
- Ruokailuvälineet (syvä lautanen, muki, haarukka, veitsi, lusikka) kangaspussissa 
- Juomapullo, väh. 1 litra (limsapullo käy hyvin!) 
- Omat hygieniavälineet ja mahdolliset omat lääkkeet; lääkityksestä ohjeistus omalle JoJolle tai retken 
johtajalle. 
- Halutessasi jotain hyvää naposteltavaa, muista kohtuus! 
 
Puhelinta tai muita elektronisia laitteita et reissulla tarvitse. Tarvittaessa voit lainata joukkueenjohtajan 
puhelinta. Mikäli kuitenkin haluat puhelimen mukaasi ottaa, se on pidettävä kiinni reissun ajan ja on 
suositeltavaa pakata se vesitiiviisti. 
 
Pakkaathan rinkkasi/reppusi itse tai jonkun avustuksella, niin että tiedät mistä mikäkin tavara löytyy ja 
mitä mikäkin tasku sisältää. Muista myös nimikoida kaikki varusteesi. 
 
Tapahtumiin, kuten retkille ja leireille on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. 
Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua ilman kustannuksia ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Jos 
peruutus tapahtuu vähintään kaksi vuorokautta ennen tapahtuman alkua, peritään puolet osallistumismaksusta ja sen 
jälkeen koko osallistumismaksu. Jos tapahtumalla ei ole osallistumismaksua, viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen 
tulleista peruutuksista peritään siihen mennessä lippukunnalle aiheutuneet todelliset kulut. Jos peruutus tapahtuu 
sairauden takia ei osallistumismaksua tai muita kuluja peritä. Sairaudesta on annettava kirjallinen selvitys mielellään 
lääkärintodistuksella varustettuna. Peruutukset ilmoitetaan leirikirjeessä mainitulle tapahtuman vastuuhenkilölle. 

 
 


