
Syksyn lippukuntaretki Avaruuden valloitus 

Kalliopirtin leirikeskuksella, Kalliopirtintie 20 16610 Kärkölä  

Retki alkaa perjantaina 14.10. yhteiskuljetuksella Joutjärven kirkolta Kalliopirttiin klo 17.30. Ole 

kuitenkin jo 17.15 paikalla. Avaruusaluksemme saapuu takaisin Joutjärven kirkolle sunnuntaina 

16.10. noin klo 13.30 telttojen kuivumaan laittamisen jälkeen. 

Retken hinta 40 € maksetaan Joutjärven Kipinät ry:n tilille FI 38 5611 3320 0365 22 viitenumerolla 

22059. Retkelle on mahdollista osallistua myös vain osaksi aikaa, jolloin retkelle tuleminen ja/tai 

poistuminen tapahtuu omin kyydein. Vain lauantain osallistuminen maksaa 25 € ja yhden yön 

osallistuminen (pe-la tai la-su) maksaa 35 €. Jälki-ilmoittautumisen hinta on koko retkelle 45 €, 

yhden yön osallistumiselle 40 € ja vain lauantain osallistumiselle 30 € 

Ilmoittautuminen tapahtuu asiointipalvelussa  

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=53087 25.9. mennessä. Kalliimpi jälki-

ilmoittautuminen on mahdollista 2.10. asti. 

Alaikäisten ilmoittautuminen tapahtuu huoltajan partioID-tunnuksilla. Jos ilmoittautumisessa on 

ongelmia apua voi kysyä jäsenrekisterinhoitajalta. Ilmoittautuminen on sitova viimeisen 

ilmoittautumispäivän jälkeen. Peruutuksesta ilmoitetaan retkenjohtajalle. Jos peruutus tehdään 

viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai ilmoittautunut ei saavu tapahtumaan 

osallistumismaksua ei palauteta.  

Retkellä sudenpennut nukkuvat leirikeskuksen tiloissa ja loput kamiinateltoissa. Teltoissa 

nukkumiseen suosittelemme solumuovista makuualustaa. 

Pakkaa retkelle siis mukaan: 

• makuupussi ja makuualusta -seikkailijat, tarpojat ja samoajat 

• makuupussi, aluslakana ja tyynyliina -sudenpennut 

• partiohuivi 

• kerrasto/yöpuku 

•  säänmukaista ulkovaatetta  

• vaihtovaatteita sisälle ja ulos 

• villasukat 

• istuinalusta ja puukko 

• otsa- tai taskulamppu varaparistoineen 

• henkilökohtaiset lääkkeet ohjeineen 

• hammasharja ja -tahna + muut henkilökohtaiset hygieniavälineet 

• pyyhe, peseytymisvälineet ja pefletti 

• 0,5 litran tyhjä muovinen pullo ohjelmaan 

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.  

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=53087


Puhelimet suositellaan jättämään kotiin. Partiovakuutus ei kata, jos sille jotain sattuisi ja välillä on 

hyvä olla myös ilman puhelinta. 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 retkenjohtajaan. Lippukunnalla on 

lainattavia makuupusseja ja niihin makuupussin pussilakanoita. Lisätietoja löydät www.kipinat.fi. 

Kaikissa mieltä askarruttavissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä retken johtajiin Helmi Grönlundiin 

+358458706060 tai Heli Korkeamäkeen +358453277532. 


