
 

 

LIPPUKUNTARETKI  
13.-15.11.2020 
 
SIIKANIEMEN LEIRIKESKUKSESSA  

 

Lähtö ja paluu 

Seikkailijat (Merikarhut ja Merikotkat) sekä vanhemmat ikäkaudet lähtevät 
retkelle perjantaina klo 18.00 kololta.  

 
Sudenpennut (Luotsikarhut, Merisudet) lähtevät retkelle vasta lauantaina 
kello 9.00, niin ikään kololta. 
 

Paluumatkalle retkeltä lähdetään sunnuntaina klo 14.00 Siikaniemen 

leirikeskuksesta. 

 

Retkelle siirrytään ja sieltä poistutaan omilla vanhempien kyydeillä! 

Retken hinta ja osallistumismaksun maksaminen 

 
Osallistumismaksu (pe-su) on 50 € / hlö. Lauantaina mukaan tulevien sudenpentujen osallistumismaksu on 25€ / hlö.  

Osallistumismaksu maksetaan retkelle lähdettäessä yleisimmillä maksukorteilla tai käteisellä. 
 
 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu retkelle Partion uuden sähköisen asiointipalvelun kautta osoitteessa https://asiointi.partio.fi kohdasta 

tapahtumat. Ilmoittautumiseen tarvitaan henkilökohtainen PartioID, jonka voi tarvittaessa luoda ennen sisäänkirjautumista. 

Mikäli ilmoittautumisessa ilmenee ongelmia, ota yhteyttä omaan johtajaasi. 

 

Jos olet alle 15-vuotias, tulee ilmoittautuminen tehdä huoltajatunnuksilla. 

 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantai 6.11.2020. 
 

Varusteet: 

Mukaasi retkelle tarvitset ainakin: 

● Partiohuivin ja -paidan 
● Makuupussin, aluslakanan ja tyynyliinan (seikkailijat myös makuualustan) 
● Säänmukaiset ulkovaatteet eli lämmintä ja tarvittaessa sateenpitävää mukaan. 

● Vaihtovaatteita alle ja päälle (vaihtohanskoja ja -pipo) 
● Ulkoiluun soveltuvat ja vedenpitävät jalkineet 

● Peseytymisvälineet ja pyyhkeen (halukkaat pääsevät myös uimaan)  
● Puukon ja tasku- tai otsalampun 
● Juomapullon 
● Kohtuudella retkiherkkuja 😊 

 

Pakkaa varusteet rinkkaan tai yhteen isoon kassiin, jonka jaksat itse kantaa. Muistathan myös nimikoida kaikki varusteesi! 
 

https://asiointi.partio.fi/


 

Puhelimet ja muut elektroniikkatuotteet on syytä jättää kotiin, sillä retkellä tavarat häviävät helposti, eikä partiovakuutus korvaa 

retkellä hävinneitä tai rikkoutuneita puhelimia.  
 
Retken johdolla on matkapuhelimet mukana hätätilanteita varten. 
 

 
Muuta 
 
Jos kysyttävää ilmenee, voit ottaa yhteyttä retken johtajaan: 
 

Petri Juvonen, 044 729 5751 tai sähköposti petri.juvonen@lahdentalot.fi tai omaan johtajaasi. 
 
Ilmoittakaa kaikki lapsen mahdolliset allergiat, käyttämät lääkitykset ja muut huomioitavat seikat mahdollisimman tarkasti. 
Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja ne kootaan vain tätä retkeä varten. 

 Tällä hetkellä vallitseva koronavirustilanne mahdollistaa retken järjestämisen huomioiden terveysviranomaisten antamat 

ohjeistukset esimerkiksi turvaväleistä ja hygieniasta. Seuraamme aktiivisesti tilanteen kehittymistä ja tiedotamme välittömästi 
mahdollisista muutoksista, mikäli ne vaikuttavat tämän retken järjestelyihin tai järjestämiseen. Muistutamme kuitenkin, että 
lasten huoltajien on näinä poikkeusaikoina syytä itse arvioida erikseen oman lapsensa partiotoimintaan osallistumisen 

turvallisuus sekä tehdä näiltä osin päätökset lasten osallistumisesta viikkotoimintaan tai retkille. 
 
 
Retkellä nähdään! 

Lahden Siniset 

 
 
 
HUOM!  
ilmoittautumalla retkelle annat samalla luvan video- ja valokuvaamiseesi leirin aikana. Retkellä kuvattua video- ja/tai 
valokuvamateriaalia voidaan käyttää lippukunnan omissa julkaisuissa, esitteissä ja internet-sivuilla sekä yleisissä 
tiedotusvälineissä. Halutessasi kieltää tämän, otathan yhteyttä tapahtuman johtajaan. 
 

 
 

 


