
Hienoa, että olet ilmoittautunut Hiljaisille päiville 

Jyväskylään 8.-10.4.2022!

Tästä kirjeestä löydät ohjeet ja varusteluettelon 

tapahtumaan – oma lippukuntasi tiedottaa kuljetuksista ja 

aikatauluista.

Saapuminen

Tapahtuman keskuspaikkana on Jyväskylän Vapaaseurakunnan Ahjo-tila (Ahjokatu 

16, Jyväskylä). Omilla autoilla saapuville pysäköintitilaa löytyy reilusti. 

Jyväskylän saavuttaa hyvin myös julkisilla. Matkakeskus (junat ja bussit) on noin 

2,5 km päässä Ahjolta, ja matkan voi taittaa kävellen tai paikallisliikenteellä. 

Parhaiten aikataulut ja kartat löytää reittioppaasta, jyvaskyla.digitransit.fi 

(lähtöpaikka: matkakeskus, kohde: Ahjokatu 16).

Aikataulut

Perjantaina 8.4. Ahjon ovet aukeavat klo 18, ja osallistujien toivotaan saapuvan 

klo 20.30 mennessä, jolloin alkavat avajaisjuhlallisuudet – jos olette 

myöhästymässä vain hiukan, soitelkaa Arille. Iltapalaa on tarjolla klo 19 alkaen 

aina siihen asti, että viimeisetkin tulijat saavat murua rinnan alle.

Sunnuntaina 10.4. ohjelma päättyy lounaaseen, jonka jälkeen suunnataan 

kotimatkalle noin klo 13 alkaen. 

Majoittuminen

Sekä pääosa ohjelmasta että majoitus tapahtuvat Ahjolla. Tytöille ja pojille on 

omat makuusalinsa, jonka lattialle jokainen oman petinsä kasaa. Rakennuksesta 

löytyvät myös peseytymismahdollisuudet.

Ohjelma

Päivien tarkempi ohjelma selviää paikan päällä, mutta pääpiirteissään luvassa on:

Perjantai

▪ klo 18 alkaen saapumista

▪ klo 19- 22 toimintapisteitä yhteistyössä Jkl vapaaseurakunnan nuorten 

kanssa

▪ klo 19 - 22 iltapalaa joustavasti

▪ klo 20.30 avajaisohjelma

▪ klo 23 hiljaisuus

Lauantai

▪ herätys ja aamutoimet

▪ aamuhetkonen

▪ maastokisa (tarkemmin tietoa sivulla 3)

▪ saunat + peseytymismahdollisuus

▪ iltanuotio sisällä

▪ iltapala ja iltatoimet

▪ samoajille ja vaeltajille yömyöhä

Sunnuntai

▪ herätys ja aamutoimet

▪ partiojumalanpalvelus

▪ siivoilua

▪ lounas ja kotiin! 1
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Henkilökohtaiset varusteet

Muistathan merkitä varusteesi nimelläsi ja lippukunnalla, jotta eksyneet kengät, 

kuksat ja kompassit löytävät perille.

❑ partioasu (paita & huivi)

❑ mukavat sisävaatteet

❑ sisäkengät/tossut/villasukat tms.

❑ (Jyväskylän) säänmukainen ulkovaatetus – muista pipo ja hanskat!

❑ ulkoilujalkineet

❑ riittävästi vaihtovaatteita

❑ yöpuku

❑ makuupussi

❑ makuualusta (tai muu patja lattiamajoitukseen)

❑ tyyny, jos haluat

❑ pyyhe

❑ peseytymisvälineet, hammasharja ja –tahna

❑ muut henkilökohtaiset lääkkeet ja hygieniatarvikkeet

❑ ruokailuvälineet (muki, lautanen, haarukka-veitsi-lusikka kangaskassissa)

❑ vesipullo 

❑ puukko

❑ muistiinpanovälineet 

❑ halutessasi kioskirahaa

Vartiokohtaiset varusteet maastokisaan

Listan vartion yhteisistä varusteista löydät sivulta 3 maastokisaohjeen 

yhteydestä – sopikaa yhdessä, kuka ottaa mitäkin!

Ja vielä kertauksena

Hiljaisten päivien osallistumismaksut laskutetaan lippukunnittain, ja saat siis 

lippukunnaltasi ohjeet maksamisesta. Hinnat ovat:

▪ 45 €/hlö viimeistään 24.3. mennessä ilmoittautuneilta

▪ 50 €/hlö 25.-31.3. ilmoittautuneilta

▪ 70 €/hlö 1.4. tai myöhemmin ilmoittautuneilta

Lisätietoa

Tapahtuman johtajana toimii Ari Kastepohja (p. 040-4166 777), jolta tarvittaessa 

voi kysyä lisätietoja.
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Maastokisa

Hiljaisten päivien maastokisa seikkaillaan Jyväskylän 

kaupunkimaisemissa. Maastokisassa on kaksi sarjaa:

▪ seikkailijat (10-12 -vuotiaat)

▪ tarpojat (13-15 -vuotiaat)

Vartion vanhin jäsen määrittää vartion sarjan, seikkailijoilla mukana voi olla 

saattaja. Reitin pituus on noin 5,5 km. Samoajia ja sitä vanhempia osallistujia 

rekrytoidaan rasteille.

Vartiokohtaiset varusteet

Maastokisaa varten vartiokohtaisesti tulee varata seuraavat varusteet:

❑ 2 lyijykynää, 1 kuivamustekynä

❑ pienet ensiapuvälineet omiin tarpeisiin (laastarit, sideharso, ideaaliside…)

❑ retkikeitin + polttoaine + tulentekovälineet – noin 1 retkikeitin (2 

kattilaa)/ 3 hlöä

❑ kauha + paistinlasta/3 hlöä

❑ pienihampainen saha (puulle)

❑ rullamitta (2 m tai pidempi)

Reitille mukaan pakattava henkilökohtainen varustus ohjeistetaan ennen 

maastokisaa.

Urheilukaupungissa kun ollaan, kisavartiot voivat varustautua maastokisaan 

halutessaan talviurheiluhengessä. Teeman mukainen pukeutuminen palkitaan 

runsailla ja arvokkailla tyylipisteillä!

Tehtäväluettelo
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Tehtäväluokka Tehtävä

Pituus-

pisteet

Tyyli-

pisteet

Nyt tarkkana 17 3

Suurmäki

Feuer Frei!

Poliisi-TV

Faktat kuntoon 14 3

Fifty-sixty

Hädän hetkellä

Luontomies

Taitoa ja 

yhteistyötä

27 9

MacGyver

Partiomestari

Nyt sattu Juhaa leukaan

Arvostele mun illallinen

Jerikon piiritys

Tennareita 

tiukemmalle

12 2

Lasse ”päällikkö” Viren

Lepakkomies

Yllätys 2 2

Ruokarauha se on merirosvoillakin

Yhteensä 72 19


