
Seikkailijoiden yöretki 22.-24.11.2019 
 
Nyt niin Mikropossut, Kolibrit kuin Ilveksetkin pääsevät yhdessä 
retkeilemään Panda-merkin ja oman ryhmänsä syksyn aktiviteettien parissa! Jokainen retkelle 
osallistunut seikkailija saakin syksyn päätteeksi partiopaidan hihaan WWF:n kanssa 
yhteistyössä toteutetun Panda-merkin. 
 
Retkelle lähdetään kimppakyydein (pahoittelut siitä, että osan toimintasuunnitelmissa luki, että 
kuljemme bussikyydillä) perjantaina 22.11. klo 18:00 seurakuntatalon pihasta. Olethan paikalla 
jo klo 17:45. Paluu retkeltä srk-talon pihalle sunnuntaina 24.11. klo 14:20. Lähtö retkipaikalta 
klo 14:00. Kolibrien (5. luokkalaiset) osalta retki 
päättyy vasta klo 15:00, sillä heidän syksyn 
ohjelmaansa kuuluu osallistuminen retken jälkitöihin. 
Retkipaikkamme on Helmin perheen mökki 
(Karanluodontie 175, Vehmaa).  
 
Retkellä kaikki nukkuvat kaminateltassa. Teltassa 
nukkumisen vuoksi tarvitset vähintään kolmen 
vuodenajan makuupussin. Retkestä saat myös 
suorituksia Retkiguru-vihkoon (yöretki, yövyn 
kaminateltassa). 
 
Retken hinta on 15 € ja se sisältää ruuat koko 
viikonlopuksi sekä materiaalit ohjelmiin. Tapahtuma 
laskutetaan Kuksan kautta. Mikäli retkelle 
osallistuminen jäisi kiinni retken hinnasta, voi retkestä 
hakea maksuvapautusta tai hinnan alennusta. Hakulomake löytyy lippukunnan nettisivuilta, 
mynamaenmaahiset.fi, Mitä partio on? → Mitä partio maksaa?  
 
Ilmoittautuminen retkelle Kuksassa, kuksaan.fi/30853. Mikäli on Kuksaan liittyvää 
kysyttävää tai ongelmia, otathan yhteyttä jäsenrekisterinhoitaja Sannamariin, 
sannamari.partio@gmail.com tai 0505177855. Ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 
17.11.2019. 
 
Ilmoittautuminen retkelle on sitova. Viimeiseen ilmoittautumispäivään (17.11.) asti retken voi 
perua kuluitta. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeiset peruutukset maksetaan normaaliin 
tapaan, mutta sairastapauksissa retkimaksua voi hakea lääkärintodistusta yms. vastaan 
partiovakuutuksesta. Ilmoitathan peruutuksesta mahdollisimman pikaisesti retken 
johtajalle! 
 
Mikäli retkestä tulee jotakin kysyttävää, otathan yhteyttä retkenjohtajaan (Helmi Sippola, 
0442043399, helmi.sippola@gmail.com) 
 
 



Varusteluettelo: 
❏ partiohuivi ja partiopaita (mikäli et ole vielä saanut itsellesi partiohuivia, ei hätää, saat sen 

syyskauden päätöstilaisuudessa ja partiopaidan voit ostaa koloillan yhteydessä omalta 
johtajaltasi) 

❏ makuupussi ja makuualusta (yövymme teltassa) 
❏ säänmukaiset ulkovaatteet (huomioittehan, että olemme suurimman osan ajasta ulkona!) 

❏ takki 
❏ ulkohousut 
❏ pipo 
❏ hanskat ja varahanskat 
❏ riittävän lämpimät ja säähän soveltuvat 

kengät 
❏ vaihtovaatteet 
❏ alusvaatteita, sukkia ja villasukkia 
❏ erillinen yöasu, unilelun voi ottaa halutessaan 
❏ ruokailuvälineet (syvä lautanen, muki, lusikka, 

haarukka, veitsi) ja astiapyyhe 
kangaspussissa 

❏ otsa- tai taskulamppu ja varaparistot 
❏ puukko 
❏ tulitikut 
❏ istuinalusta 
❏ henkilökohtaiset hygieniavälineet 

❏ hammasharja ja -tahna 
❏ hiusharja/kampa 
❏ muuta, mitä tarvitsee 

❏ henkilökohtaiset lääkkeet 
❏ 2 kpl 1,5 litran muovipullo askartelukäyttöön 
❏ Mukaan voi ottaa halutessaan hieman herkkuja 

 
Jätäthän puhelimen ja muun elektroniikan kotiin! Partiovakuutus ei korvaa rikkoutuneita laitteita, 
eikä ohjelmassa tarvita elektroniikkaa. Seikkailijoiden ja kotiväen välille saadaan yhteys 
johtajien kännyköiden kautta, mikäli tarvetta tulee.  
 
Lippukunnalla on olemassa joitakin lainavarusteita, joita on mahdollista lainata 
seikkailijaretkellekin. Lisäksi voi kysellä, mikäli muilta lippukuntalaisilta löytyy lainaan varusteita, 
mikäli itsellä ei niitä ole, eikä ole vielä mahdollisuutta hankkia. Jos tarvitset varusteita lainaan tai 
neuvoa varusteiden hankinnassa, olethan yhteydessä retkenjohtajaan! 


