
Hellurei! 

 

Lippukunnan kesäleiri Juku lähestyy huimaa vauhtia ja jo parin viikon päästä leireillään! Tästä kir-

jeestä löytyy kertauksena perustietoja leiristä, tietoa leirikuljetuksista, vanhempainillasta ja leirille 

otettavista varusteista. 

 

Leiri järjestetään Evon leirialueella Hämeenlinnassa. Leirialueenamme on Kymppi-leirilohko, ja sen 

vieressä sijaitseva Jussin katos. Leirille on tulossa yhteensä lähes 100 leiriläistä, mukaan lukien 

mahtava määrä lippukunnan aikuisia ja vaeltajia. Leirin arkipäivässä pidetään huolta hyvästä käsi-

hygieniasta ja tautiturvallisuudesta. Suurin osa leirin ohjelmasta toteutetaan vain oman ryhmän kes-

ken, ja mm. ruokailutilanteissa jätetään turvaväli toisiin ryhmiin. 

 

 

Leirikuljetukset 

 

Leirille matkataan ja sieltä tullaan pois bussikuljetuksella. Keravan päässä bussilaiturina toimii kolon 

piha osoitteessa Ketjutie 3. Saattajien kannattaa jättää autonsa esimerkiksi Ahjon koulun vieressä 

oleville parkkipaikoille. Matka Keravalta Evolle kestää vajaa kaksi tuntia. Leirille lähdetään säänmu-

kaisissa vaatteissa ja partiohuivi kaulassa. Matkalla tarvittavat tavarat, esimerkiksi pienet eväät ja 

vesipullo kannattaa pakata päiväreppuun. Leiriläisten rinkat kulkevat bussin tavaratilassa ja niihin ei 

pääse käsiksi matkan aikana.  

 

Pitkän leirin osallistujien kyyti leirille lähtee tiistaina 2.8. kello 8.30. Paikalla tulee olla 15 minuuttia 

ennen bussin lähtöä, jotta kaikkien tavarat saadaan pakattua rauhassa bussiin. Syö aamulla hyvä 

aamupala, jotta jaksat rakentaa ja huhkia ennen leirillä tarjottavaa lounasta. 

 

Lyhyen leirin osallistujien kyyti leirille lähtee torstaina 5.8. kello 16.30. Paikalla tulee olla 15 minuut-

tia ennen bussin lähtöä. Syö kotona täyttävä ruoka ennen kololle saapumista. Bussi saapuu leirialu-

eelle torstaina niin myöhään, että leiriläisille tarjoillaan vain iltapala. 

 

Kaikki leiriläiset palaavat sunnuntaina 8.8. noin kello 16. Kolon pihaan saavuttuamme on luvassa 

perinteinen tavaroiden purku ja huolto, johon toivomme mahdollisimman monen jäävän auttamaan. 

 

Muutamat leiriläiset saapuvat leirille tai lähtevät leiriltä omilla kyydeillään. Leirialueen katuosoite on 

Saukonojantie 48, Hämeenlinna. 

 

 

Vanhempainilta 

 

Muistathan, että Jukun vanhempainilta järjestetään etäyhteyksin Teams-sovelluksen kautta maa-

nantaina 26.7. klo 19.00. Pääset liittymään kokoukseen tästä linkistä. Vanhempainillassa esitellään 

leirielämän perusasioita ja annetaan mahdollisuus kysyä kysymyksiä. Vastaamassa ovat leirinjohta-

jat sekä joukko muita lippukunnan kokeneita aikuisia. Vanhempainilta on suunnattu varsinkin ensi 

kertaa leireilevien partiolaisten kotiväelle, mutta mukaan saavat tulla kaikki leirin osallistujat läheisi-

neen. 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQ3N2Y1OTctYzVjOC00YjNkLTkzOGItNGE1OWYzOWFhZDMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%22ebd9066e-2a2a-41e8-87ff-c4a0b57098bb%22%7d


Varustelista 

 

Varusteet tulee pakata rinkkaan. Pakkaa rinkka itse tai yhdessä vanhempasi kanssa, jotta tiedät 

leirillä missä varusteet ovat. Varusteet kannattaa pakata vedenpitävästi esimerkiksi uudelleensuljet-

taviin muovipusseihin tai melontasäkkeihin. Leirillä tavaroita säilytetään rinkoissa ja rinkkoja varten 

rakennetaan rinkkatelineet. Yritä saada kaikki tavarat mahtumaan rinkan sisäpuolelle, sillä rinkasta 

roikkuvat tavarat irtoavat usein jo bussimatkalla. 

 

Leirivaatteita valitessa kannattaa suosia kevyitä, helposti kuivuvia vaatteita. Puuvillaiset farkut ja 

hupparit kannattaa jättää kotiin, ja tilalle ottaa retkeilyyn sopivat housut ja villapaita tai fleece. Uu-

simpia yeezyjä ei kannata laittaa jalkaan, sillä vaatteet ja kengät saavat pintaansa helposti pihkaa ja 

muuta likaa. Kuivan kelin leirikengiksi kelpaa hyvin parhaat päivänsä nähneet lenkkarit. Kaikki vaat-

teet ja tavarat kannattaa nimikoida, vaikka ei olisikaan kova kadottamaan omaisuuttaan. Näin pide-

tään huolta siitä, että kaverikin huomaa ottaneensa pyykkinarulta väärät housut, ja löytötavarat löy-

tävät heti omistajansa. 

 

Leirillä ollaan koko ajan ulkona, satoi tai paistoi. Jos pakatessa on aurinkoista ja lämmintä, tuntuu 

jopa tyhmältä pakata mukaan lämmintä kerrastoa ja sadevaatteita. Leirillä sää saattaa olla kuitenkin 

montakin päivää putkeen kolea ja sateinen, ja silloin lämmintä ja kuivaa vaatetta tarvitaan. 

 

Leirille hankitaan lippukunnan puolesta yhteiset biohajoavat saippuat, shampoot ja hoitoaineet. Jos 

tarvitset mukaasi ehdottomasti omat pesuaineesi, pidä huolta, että ne ovat biohajoavia. Tavallisia 

biohajoamattomia pesuaineita leirillä ei saa käyttää. 

 

Et tarvitse mukaasi elektroniikkaa, rahaa tai helposti rikkoutuvia tavaroita. Yhteydenpito kotiin onnis-

tuu tarvittaessa oman johtajan tai leirinjohtajien kautta. Leiriläisille ei pystytä järjestämään mahdolli-

suutta puhelimen lataamiseen. 

 

Riippumattojen kiinnittämiseen saa käyttää ainoastaan puunhalaajia tai leveitä liinoja, jotta leirialu-

een puut eivät vahingoitu. Riippumatoille ei varata sadesuojia lippukunnan puolesta, joten jos haluat 

nukkua riippumatossa myös sateella, ota oma katos mukaan. 

 

Pakkaa mukaan ainakin nämä: 

 

⃣ Makuupussi 

⃣ Makuualusta (ei jumppa-alusta, riittävän paksu) 

⃣ Päiväretkireppu  

 

Vaatteet 

⃣ Partiopaita  

⃣ Sadetakki ja -housut 

⃣ Tuulenpitävä takki (ja -housut) 

⃣ Lenkkarit 

⃣ Kumisaappaat ja villasukat 

⃣ Crocsit, släbärit tai muut kevyet sandaalit 

⃣ Ulkoiluun sopivat housut (esim. kevyet retkeilyhousut) 



⃣ Shortsit 

⃣ T-paitoja, pitkähihaisia aluspaitoja  

⃣ Vaihtosukkia ja -alusvaatteita 

⃣ Pipo ja käsineet  

⃣ Villa- tai fleecepaita 

⃣ Kerrasto 

⃣ Yöpuku (esim. kerrasto, mutta eri kuin päivällä) ja unilelu 

⃣ Lippis tai muu päähine 

⃣ Uima-asu ja pyyhe (ei paksu froteepyyhe, vaan nopeasti kuivuva) 

 

Hygieniatarvikkeet pakattuna pesupussiin 

⃣ Hammasharja ja -tahna 

⃣ Henkilökohtaiset lääkkeet 

⃣ Aurinkorasva 

⃣ Muut haluamasi henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet 

 

Muut tarvikkeet 

⃣ Muki, syvä lautanen, aterimet ja astiapyyhe pakattuna ripustettavaan kangaspussiin 

⃣ Juomapullo, vähintään 0.5 l täytettynä matkalle 

⃣ Puukko 

⃣ Otsalamppu tai taskulamppu ja vaihtoparistot 

⃣ Istuinalusta 

⃣ Työhanskat (tarpojat ja sitä vanhemmat) 

⃣ Kompassi (jos omistat, seikkailijat ja sitä vanhemmat) 

 

Ylimääräiset tavaravinkit, näistä voi olla iloa ja hyötyä leirillä 

 

⃣ Kohtuullisesti herkkuja 

⃣ Hyttysmyrkky 

⃣ Aurinkolasit 

⃣ Riippumatto ja “puunhalaajat” tai leveät liinat 

⃣ Pieni tyyny tai retkityyny 

⃣ Pelikortit tai muuta ajanvietettä  

⃣ Yksi luottokiekko, jos harrastat frisbeegolfia 

 

Iloisina leiriä odottaen, leirinjohtajat 

 

Atte, 050 3361384, putte@hiidenhittavaiset.fi 

Helmi, 045 1181393, helmim@hiidenhittavaiset.fi 

Otto, 040 9139007, otto@hiidenhittavaiset.fi 

 
Vanhempainillan linkki vielä tekstimuodossa siltä varalta, että aiempi linkki ei toimi: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NmQ3N2Y1OTctYzVjOC00YjNkLTkzOGItNGE1OWYzOWFhZDMx%40thread.v2/0?con-

text=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%22ebd9066e-2a2a-

41e8-87ff-c4a0b57098bb%22%7d 
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