
 

 

 

 

LIPPUKUNTARETKI  

5.-7.11.2021 

KALLIOPIRTILLÄ KÄRKÖLÄSSÄ 

SEKÄ 

RISMALAHDESSA ASIKKALASSA 

Tervetuloa lippukuntamme mahtavalle 
syysretkelle!  
Pitkästä aikaa pääsemme viettämään yhdessä retkeä 
vuoden värikkäimpään aikaan! Luvassa on riemastuttavia hetkiä kavereiden kanssa, uuden oppimista 
ja varmasti ikimuistoisia kokemuksia 
 

Retken hinta ja osallistumismaksun maksaminen 
Lippukuntaretken hinta on Mustekaloilta, jotka ovat vain yhden yön 25e/hlö. Muilta leiriläisiltä retken 
hinta on 35e/hlö ja johtajilta/mukaan lähteviltä aikuisilta 15e. Retkimaksu maksetaan lähdettäessä 
yleisimmillä maksukorteilla tai Mobilepaylla. 

Lähtö ja paluu 
Sudenpennut (paitsi Mustekalat), seikkailijat ja tarpojat lähtevät retkelle perjantaina klo 18:00 kololta. 
Syksyllä aloittanut uusi Mustekalat sudenpentulauma puolestaan lähtee retkelle vasta lauantaina kello 
09:00, niin ikään kololta. 
 
Retkipaikkoina toimivat tällä kertaa Rismalahti, johon menevät sudenpennut ja vanhemmille 
ikäkausille Kalliopirtti. 
 
Paluumatkalle retkeltä lähdetään sunnuntaina klo 14:00. 
 
Retkelle siirrytään ja sieltä poistutaan vanhempien kyydeillä! 
  
 

Ilmoittautuminen 
Ilmoittaudu retkelle jäsenrekisteri Kuksaan osoitteessa 
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=45720 
 

Ilmoittautumiseen tarvittava henkilökohtainen PartioID tulee tarvittaessa käydä luomassa osoitteessa 
https://kuksa.partio.fi. Mikäli Kuksan kautta ilmoittautumisessa on ongelmia, ota yhteyttä omaan 
johtajaasi. 

Jos olet alle 18 –vuotias, tulee ilmoittautuminen tehdä kuksan huoltajatunnuksilla. 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=45720
https://kuksa.partio.fi/


 

 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on sunnuntai 24.11.2021. 

Varusteet: 

Mukaasi retkelle tarvitset ainakin: 
● Partiohuivin ja -paidan 
● Makuupussin ja makuualustan 
● Sään mukaiset vaatteet (lämmintä vaatetta ja 

riittävästi vaihtovaatteita säähän kuin säähän) 
● Sadevaatteet 

● Ulkoiluun soveltuvat jalkineet (esim. Saappaat ja villasukat) 
● Peseytymisvälineet 
● Puukon ja tasku- tai otsalampun 

 
 

Pakkaa varusteet rinkkaan tai yhteen isoon kassiin, jonka jaksat itse kantaa. Muistathan myös nimikoida 
kaikki varusteesi! 
 
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. 
 
Koronasuositukset suosittelevat yli 12-vuotiaille maskin käyttöä, eli maskit mukaan! 
 

Aikuiset ja vanhemmat mukaan  
Tiesithän, että vaikka et olisikaan vielä partiolainen, voit silti osallistua retkelle ja tulla tutustumaan 
toimintaamme. Ilmoittautuminen tapahtumaan tehdään yllä olevan linkin kautta. 

 
 

 

Muuta 
Jos kysyttävää ilmenee, voit ottaa yhteyttä retken johtajaan: 
 
Juho Pohjantul  p. 040 77 200 21 tai sposti juho.pohjantuli@lahdensiniset.net 
 
Ilmoittakaa kaikki lapsen mahdolliset allergiat, käyttämät lääkitykset ja muut huomioitavat seikat 
mahdollisimman tarkasti. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja ne kootaan vain tätä retkeä 
varten. 

 

 
Tervetuloa 

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. 
 

 

 



 

 

 


