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LÄHDE MUKAAN JOUTJÄRVEN 
KIPINÖIDEN TALVIRETKELLE! 
Lippukunta kokoontuu yhteen talviselle retkelle 10.-12.2.2023 
Särsjärven leirikeskukseen Padasjoelle. Retkellä tutustumme 
vaikuttamiseen, opimme käyttämään retkeilyyn liittyviä työkaluja 
sekä leikimme ja pelailemme. Sudenpennut yöpyvät sisätiloissa ja 
vanhemmat ikäkaudet pääasiassa kaminateltassa. Myös 
partiolaisten vanhemmat ovat tervetulleita retkelle!  
 
Retkelle kuljetaan bussikuljetuksella. 
Lähtö: Joutjärven kirkolta Pe 10.2. klo 17:30. Olethan ajoissa 
paikalla. 
Paluu: Joutjärvenkirkolle Su 12.2. klo 14:00 
 
Retkimaksu on 35€. Retkimaksu maksetaan 10.2.2023 mennessä 
Joutjärven Kipinät ry:n tilille FI 38 5611 3320 0365 22 viitenumerolla 
23003.  
 
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu viimeistään 1.2.2023 osoitteessa 
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=57677 tai 
kuksaan.fi/57677 .   Tällä retkellä pyrimme huomioimaan 
saavutettavuutta mahdollisimman hyvin. Kerrothan siis 
ilmoittautumisen yhteydessä asiat, jotka johtajiston on hyvä tietää, 
että retkikokemuksesi olisi onnistunut. Ilmoittautuminen on sitova 
ilmoittautumisajan päätyttyä. Lippukuntamme osallistumisohjeet 
ja peruutusehdot löytyvät: https://www.kipinat.fi/tapahtumiin-
osallistuminen/ 

Varusteet 
 

 Sisällä yöpyvät: aluslakana, tyynyliina ja pussilakana tai 
makuupussi 

 Teltassa yöpyvät: makuualusta ja lämmin talvimakuupussi, 
halutessasi retkityyny. 

 yöpuku/kerrasto 
 säänmukaista ulkovaatetta, ulkoilemme joka säällä 
 sisävaatetta 
 vaihtovaatetta riittävästi sisälle ja ulos 
 villasukat, voit myös ottaa sisätossut 
 istuinalusta ja puukko  
 tasku- tai otsalamppu sekä varaparistot tai latauspiuha 
 Partiohuivi kaulassa jo lähdettäessä 
 Henkilökohtaiset lääkkeet ohjeineen 
 Pyyhe, pefletti ja pesuaineet 
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 Hammasharja ja -tahna sekä muut henk. koht. hygieniavälineet 
 Halutessasi unilelu, pulkka/liukuri ja vähän herkkuja 

 
 Pakkaa tavarat rinkkaan/reppuun/laukkuun, jotta tavarat saa 

kannettua itse. Tavarat on hyvä nimikoida selvästi etukäteen. 
Retkelle lähtijän olisi hyvä osallistua pakkaamiseen tällöin tavarat 
löytyvät retkellä helpommin.  

 Puhelimet suositellaan jättämään kotiin. Partiovakuutus ei 
kata, jos sille jotain sattuisi. Leirin aikana lapseen saa 
tarvittaessa yhteyttä johtajan puhelimesta. 
 

Haluamme partiossa taata, että retkille osallistuminen on jokaiselle 
mahdollista. Jos retken hinta tai varusteet ovat esteitä 
osallistumiselle, ota yhteyttä. Lippukunnalla on lainattavia 
makuupusseja ja niihin makuupussin pussilakanoita.  
 
Kaikissa mieltä askarruttavissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä 
Sirpa-Liisa Saaristo p. 0442750557, sirpa-liisa.saaristo@partio.fi 

 
 

RETKELLÄ NÄHDÄÄN! 
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