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HEI SÄDETYTTÖ! 
 
Tule mukaan piirun verran hauskemmalle kesäleirille! Lou-
nais-Suomen Partiopiirin piirileiri Piiru 14 järjestetään Hä-
meenlinnan Lammilla, Evon nuorisoleirikeskuksessa 22.–
30.7. Sudenpennut osallistuvat leirille 26.–30.7., seikkailijat 
22.–26.7. ja kaikki muut koko leirin ajaksi. Leirille odotetaan 
noin 4000 partiolaista, joista osa saapuu ulkomailta. 
 
Kesäleiri on joka sädetytön kesän kohokohta. Tänä vuonna 
emme järjestä omaa kesäleiriä, koska osallistumme koko 
lippukunnan voimin Piirulle. Piirulla leiriläisten mukana ovat 
tutut johtajat ja partiokaverit. Nukumme lippukuntamme 
teltoissa, syömme ulkona ruokailukatoksessa ja osallistum-
me hauskoihin ohjelmiin yhdessä. Piirulla saa ystäviä, voi 
opetella hauskoja taitoja ja pääsee kokemaan uusia asioita. 
Suurleiri metsässä on ainutlaatuinen elämys, eikä suurleirin 
tunnelmaa pääse kokemaan missään muualla. 
 
OHJELMA 
 
Piirun ohjelma järjestetään ikäkausien mukaan. Leiripäivät 
koostuvat ohjelmapisteistä, vapaa-ajasta, uinnista ja yhteisis-
tä isoista ohjelmista, kuten avajaisista ja päättäjäisistä. Sa-
moajat ja vaeltajat pääsevät osallistumaan leirin tekemiseen 
valitsemissaan palvelutehtävissä. Aikuiset toimivat sekä 
leiriläisten lähijohtajina että leirin tekijöinä. 
 
Piirun teemana on ”Kurkota tähtiin!”, joka pitää sisällään 
ajatuksen itsensä ylittämisestä ja piirun verran paremmin 
tekemisestä. Piirun nettisivuilla osoitteessa www.piiru14.fi 
on luvattu paljastaa leirin ohjelman tarkkaan varjeltuja salai-
suuksia. Sivuilta löytyy paljon muutakin tietoa leiristä, kan-
nattaa käydä katsomassa. 
 
LEIRIMAKSU 
 
Piiru on iso leiri ja tästä syystä myös leirimaksu on lippu-
kuntaleiriä korkeampi, mutta Piiru on varmasti jokaisen 
sentin arvoinen. Leirimaksuun sisältyy kuljetukset leirin 
virallisina tulo- ja menopäivinä, ohjelma, ruoka, leirimerkki 
sekä telttamajoitus. Leirimaksu maksetaan Kaarinan Säde-
tyttöjen tilille nro. FI42 8000 2405 1034 65 viimeistään 
14.3. Kirjoita viestiksi Piiru ja osallistujan nimi. 

Leirimaksut: 
 koko leiri: 190 € 
 seikkailijaleiri tai sudenpentuleiri: 95 € 
 muut ajat: 25 € /päivä 
 alle 7-vuotiaat sekä sudenpennut ja seikkailijat oman 

leiriajan ulkopuolella perheleirissä 7,25 € /päivä 
 alle 3-vuotiaat 0 € 

 
ILMOITTAUTUMINEN 
 
Täytä lomakkeet huolellisesti, allekirjoita ne ja palauta ko-
lolle, omalle johtajallesi tai suoraan Eevalle viimeistään 
28.2. Jos myöhästyt tästä, älä luovuta, vaan ota heti yhteyt-
tä Eevaan. Lomakkeet löydät Piirun nettisivuilta osoitteessa 
www.piiru14.fi sekä kololta. 
 
LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMINEN 
 
Henkilötiedot: 

 leiriläisen puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen voi 
jättää täyttämättä, jos niitä ei ole 

 jos ilmoittautumistunnusta ei löydy, voi kohdan jättää 
tyhjäksi 

 lähiomaisen yhteystiedot toivotaan myös täysi-ikäisiltä 
mahdollisten hätätapausten varalta 

 kaikki jäsenmaksun maksaneet sädetytöt ovat Suomen 
Partiolaisten jäseniä 

 
Leiriohjelma: 

 Mehiläiset, Perhoset ja Leppäkertut: sudenpentu 
 Tammenterhot ja Persikat: seikkailija 
 Mansikat: seikkailija tai tarpoja 
 Matkijanärhet: tarpoja 
 FeeniXlinnut: tarpoja tai samoaja 
 Bambi: samoaja 
 Dinot ja muut 18–22-vuotiaat: vaeltaja 
 yli 22-vuotiaat: aikuinen 

 
Ilmoittautuminen varsinaiselle leirille: 

 valitse ikäkautesi mukainen leiriaika 
 voit osallistua myös yksittäisiksi päiviksi, mutta huo-

maa, että kuljetus leirille ja takaisin on tarjolla vain lei-
rin virallisina tulo- ja menopäivinä 

 sudenpennuille on ohjelmaa vain sudenpentuleirin ai-
kana ja seikkailijoille vain seikkailijaleirin aikana 
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Perheleirille tulevien lasten ilmoittautuminen: 
 perheleiri on tarkoitettu palvelutehtäviin tuleville per-

heineen 
 jokaisesta lapsesta on täytettävä omat lomakkeet 

 
Erityisruokavaliot: 

 kerro allergiasi ja erityisruokavaliosi mahdollisimman 
tarkasti 

 ilmoita mahdollisista muutoksista Eevalle 
 
Terveystietolomake: 

 täytä mahdollisimman tarkasti 
 lähiomaisen yhteystiedot toivotaan myös täysi-ikäisiltä 

mahdollisten hätätapausten varalta 
 lippukuntamme on Kaarinan Sädetytöt 
 ilmoita mahdollisista muutoksista Eevalle 

 
ILMOITTAUTUMISEN PERUUTUS 
 
Ilmoittautumisen voi peruuttaa 31.3. saakka veloituksetta. 
Tämän jälkeen leirimaksua ei palauteta, mutta voit etsiä 
jonkun tilallesi. Jos haluat peruuttaa ilmoittautumisesi, ota 
yhteyttä Eevaan. Jos peruutuksen syy on osallistujaa tai 
lähiomaista kohdannut sairaus tai tapaturma, voi osallistu-
mismaksun periä lääkärintodistusta vastaan partiovakuutuk-
sesta. Leirimaksupalautusta voivat hakea ainoastaan Suomen 
Partiolaisten jäsenet. 
 
JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN 
 
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 15.–31.3. Jälki-
ilmoittautuneen leirimaksu on 25 € kalliimpi. Myös jälki-
ilmoittautuminen hoidetaan Eevan kautta. 
 
KESÄTYÖ- JA VUOSILOMATAKUU 
 
Ei kannata jättää ilmoittautumatta vain siksi, ettei ole varma 
kesätöistä tai vuosiloman ajankohdasta. Samoajille, vaeltajil-
le ja aikuisille on nimittäin kesälomatakuu. Jos käy niin huo-
nosti, että kesätyö- tai vuosiloma estää leirille osallistumi-
sen, voi ilmoittautumisen perua 31.5. mennessä. 

EI-PARTIOLAISTEN OSALLISTUMINEN 
 
Ei-partiolaiset voivat osallistua Piirulle palveluleiriläisinä ja 
leiriläisten lähijohtajina sekä leiriläisinä, jos tilaa on. Erityi-
sesti leiriläisiksi haluavien ei-partiolaisten on sovittava osal-
listumisesta Eevan kanssa, koska meidän on huolehdittava 
siitä, että saamme mukaan tarpeeksi lähijohtajia. Ei-
partiolaisten leirimaksu on 20 € kalliimpi. 
 
VIERAILUPÄIVÄ 
 
Piirulla on vierailupäivä lauantaina 26.7. Silloin leiriläisten 
lähimmäiset pääsevät tutustumaan leiriin ja tuomaan toivot-
tuja tuliaisia, kuten puhtaita sukkia ja lisää karkkia. 
 
VARUSTEET JA LISÄTIEDOT 
 
Varustelista ja muut tärkeät tiedot leiristä lähetetään osal-
listujille kesäkuussa. Mukaan tarvitaan ainakin rinkka, läm-
min makuupussi, lämmin makuualusta, hyvät kengät ja kun-
non sadevaatteet. 
 
INFOILTA 
 
Piirusta kiinnostuneille sädetytöille ja heidän vanhemmilleen 
järjestetään infoilta sunnuntaina 9.2. klo 18 Nummen seu-
rakuntakodissa (Papinkatu 2). Tilaisuudessa kerrotaan lisää 
Piirusta ja suurleirielämästä sekä tietysti vastaillaan kysy-
myksiin. 
 
SÄDETYTTÖJEN PIIRU-YHTEYSHENKILÖ 
 
Sädetyttöjen Piiru-yhteyshenkilö on Eeva Kivilä. Ilmoittau-
tumiset hoidetaan Eevan kautta ja kaikki mahdolliset kysy-
mykset voi osoittaa hänelle. 
 
Eevan yhteystiedot: 

 0400 013 334 
 eeva@sadetytot.net 
 Uudenmaankatu 3 B 38, 20500 Turku 


