
 

 

 

 
LIPPUKUNNAN SYYSRETKI  
14.-16.10.2022 
 
NAUMI-ISORANNAN LEIRIKESKUS, 
MÄNTYLÄNNIEMENTIE 78, 19310 KARILANMAA, SYSMÄ 
 

Retken hinta ja osallistumismaksun maksaminen 
Lippukuntaretken hinta on 35€/viikonloppu tai 20€/vuorokausi 
sudenpennuille, seikkailijoille ja tarpojille. Samoajille ja sitä vanhemmille 
retkimaksu on 20€/viikonloppu tai 10€/vuorokausi. 
 
Retkimaksu maksetaan retkelle lähdön yhteydessä kololla. Maksutapoina käy 
MobilePay ja yleisimmät maksukortit. Pyrimme välttämään käteisen käyttöä. 
 
 

Lähtö ja paluu 
Tapaamme kololla perjantaina 14.10. klo 18:00 ja lähdemme sieltä huoltajien 
järjestämillä kimppakyydeillä kohti leirikeskusta.  
 
Paluumatkalle retkeltä lähdetään sunnuntaina klo 15:00. 
 
Retkelle siirrytään ja sieltä poistutaan vanhempien kyydeillä!  
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, jos voitte auttaa kuljetuksissa. 
  
 

Ilmoittautuminen 
Ilmoittaudu retkelle jäsenrekisteri Kuksaan osoitteessa https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=54384  
 

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 15 –vuotias, tulee ilmoittautuminen tehdä kuksan huoltajatunnuksilla. 
 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on keskiviikko 12.10.2022. 
 

Varusteet 
Mukaasi retkelle tarvitset ainakin: 

 
● Partiohuivin ja -paidan 
● Makuupussin ja makuualustan telttamajoitusta varten 
● Aluslakanan ja tyynyliinan sisämajoitusta varten  
● Sään mukaiset vaatteet (lämmintä vaatetta ja riittävästi vaihtovaatteita säähän  

kuin säähän) 
● Ulkoiluun soveltuvat jalkineet 
● Ruokailuvälineet (ei kertakäyttöisiä) 
● Peseytymisvälineet 
● Puukon ja tasku- tai otsalampun 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pakkaa varusteet rinkkaan tai yhteen isoon kassiin, jonka jaksat itse kantaa. Oma rinkka on hyvä pakata itse, jotta 
tärkeät tavarat löytyvät kiireessäkin. 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 aikuisilla on matkapuhelimet mukana hätätilanteita varten. 

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

Retken ohjelma 
Retkellä harjoitellaan paitsi perinteisiä retki- ja leiritaitoja, pidetään partio- 
hauskaa koko porukan voimin ja opitaan uusia taitoja ryhmäkohtaisessa  
ohjelmassa. Retki täydentää ikäkauden ja partioryhmän viikoittaista ohjelmaa. 
 
Retkellä suoritetaan myös maailmanlaajuisen Jamboree on the Air and Internet 
-tapahtuman aktiviteetteja. Yhdessä Lahden radioamatöörien kanssa retki- 
alueelle pystytetään radiomasto. Retken osallistujat paitsi harjoittelevat 
viestiyhteyksien käyttämistä, myös kansainvälistä yhteistyötä. 
 
 
 

Muuta 
Jos kysyttävää ilmenee, voit ottaa yhteyttä lippukunnan ohjelmajohtajaan: 
 
Kimi Uosukainen, p.040-960 7210 tai sposti kimi.uosukainen@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. 
 

 


