
Seikkailija-Tarpoja ikäkausiretki 

28.-30.10.2022 
 

Seikkailijoiden ja tarpojien yhteinen syysretki järjestetään Leijankämpällä 28.-30.10.2022. Retkellä pääset 

testaamaan ja kertaamaan monia tärkeitä käytännön perustaitoja sekä mahdollisesti opettelemaan myös 

uusia. Tiedossa on myös mm. pienimuotoiset retkiolympialaiset, jossa pääset kokemaan monenmoista 

hauskaa ja hyödyllistä. Saattaapa olla että halloween-teemakin näkyy retkellä. Lauantai-illalla pääset 

nauttimaan nuotion lämmöstä yhdessä partiokavereidesi kanssa mukavan ohjelman kera. 

Yöpyminen retkellä tapahtuu ulkona, mutta kylmää ei 

tarvitse pelätä, sillä nukumme lämmitetyssä kaminateltassa. 

Ainakin osalle tämä on täysin uusi elämys, ja kaikille tärkeä 

taito hallita. Tästä saat merkinnän myös retkiguruun, mikäli 

se sinulta vielä puuttuu. Varusteiksi yöpymiseen riittää hyvä 

makuualusta sekä kolmen vuodenajan makuupussi, joilla 

tarkenet varmasti. Monella varmasti tällaiset kotoa jo 

löytyvätkin, mutta mikäli et kyseisiä varusteita omista, etkä 

halua hankkia kannattaa näitä kysellä lippukunnan 

lainavarustepankista. Jos tarvitset neuvoja varusteiden 

suhteen, voit kysellä lisää omalta ryhmänjohtajaltasi tai 

allekirjoittaneelta. 

Retkelle lähtö tapahtuu klo 18:00 kolon pihalta, mutta paikalla tulisi olla jo 17:45, jotta saamme pakattua 

kyytiin yhteiset tavarat. Kimppakyydeistä on kysely kuksassa. Palaamme samaan paikkaan sunnuntaina klo 

14:00 (lähtö Leijankämpältä 13:30). 

Ilmoittaudu retkelle viimeistään torstaina 20.10.2022 osoitteessa: kuksaan.fi/54592. Retken hinta on 20€ ja 

se laskutetaan retken jälkeen sähköpostitse. Ilmoittautuminen on sitova ja retken voi peruuttaa kuluitta 

viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen peruutukset laskutetaan normaalisti, mutta 

sairastapauksissa retken hintaa voi hakea lääkärintodistusta vastaan partiovakuutuksesta. Mikäli joudut 

peruuttamaan retken, ole yhteydessä retken johtajaan. Retken hinta on halpa, koska Leijankämpän 

isännöinnin vuoksi saamme siellä vuosittain muutamia ilmaisia majoituksia. Osallistumalla talkoisiin voit 

jatkossakin varmistaa, että retkihinnat pysyvät edullisena. Jotta kenenkään osallistuminen ei jäisi hinnasta 

kiinni niin retkeen on mahdollista hakea maksuvapautusta tai hinnan alennusta. Tukihakemus löytyy 

maahisten nettisivuilta (mitä partio on? mitä partio maksaa?).  

Mikäli herää retkeen liittyviä kysymyksiä niin ole rohkeasti yhteydessä retkivastaavaan tai omaan johtajaasi. 

 

Terveisin retkivastaava: 

Sari Leino, 0405681160, sari.leino@wippies.com 

  

mailto:sari.leino@wippies.com


VARUSTELUETTELO:  

-Rinkka/iso kassi 

-Makuualusta 

-Makuupussi (kolmen vuodenajan) ja halutessasi retkityyny 

-Yöasu (esim. kerrasto) 

-Kunnolliset säänmukaiset ulkoiluvarusteet ja kengät (riittävästi lämmintä vaatetta mukaan!! Muista 

kerrospukeutuminen). 

-Pipo ja hanskat 

-Villasukat 

-Vaihtovaatteita 

-Otsalamppu (tai taskulamppu) sekä varaparistot 

-Istuinalusta 

-Puukko 

-Ruokailuvälineet kangaspussissa (lautanen, muki, haarukka, lusikka, veitsi) sekä pyyhe astioiden 

kuivaamiseen 

-Partiohuivi 

-Henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet ja mahdolliset lääkkeet 

-Vesipullo 

-Omat retkiherkut kohtuudella 

 

Jätäthän kotiin: energiajuomat sekä puhelimen, tabletit ym. Johtajien kautta saa tarvittaessa yhteyden 

vanhempiin. 

 

Varusteluetteloon saattaa tulla myöhemmin joitakin lisäyksiä, mutta näistä ilmoitamme tarvittaessa 

myöhemmin erikseen. 

 

 

 


