
Heinähattu ja Vilttitossu  
25. - 26.9.2021 Valkeekiven leirikeskus  

Hei kaikki sudenpennut! Tervetuloa viettämään syksyistä 

viikonloppua partiokavereiden kanssa! Tammeron 

sudenpentujen syysretki järjestetään 25. – 26.9. 

Valkeekiven leirikeskuksessa. Ohjelmassa on perinteisten 

partiojuttujen tekemistä, uuden oppimista sekä mukavaa 

yhdessäoloa.  

Retkelle lähtö tapahtuu lauantaina 25.9. klo 10 kolon parkkipaikalta. Olethan ajoissa paikalla, jotta 

lähtö tapahtuu mahdollisimman sujuvasti! Valkeekiven leirikeskuksen osoite: Nutturantie 123, 

33450 Ylöjärvi 

Retki kestää yhden yön ja paluu on sunnuntaina 26.9. n. klo 14. Retkellä nukutaan sisällä. Matka 

retkelle ja takaisin kuljetaan vanhempien kyydeillä. Kyydit sovitaan vanhempien kesken tarkemmin 

lähempänä retken ajankohtaa.  

Mukaan retkelle pääset ilmoittautumalla tästä linkistä: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?

Id=43147   viimeistään 7.9. mennessä. Osallistuminen maksaa 25 €. Jälki-ilmoittautuminen on 

mahdollista korotettuun hintaan (30 €) 8. - 14.9. Ilmoittautuminen on sitova, eikä sitä voi perua 

maksutta, paitsi sairastumistapauksessa. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peruneiden 

osallistumiset laskutamme. Tapahtumalasku lähtee pari päivää ilmoittautumisen päättymisen 

jälkeen sähköpostilla huoltajalle tai 15 vuotta täyttäneelle osallistujalle Kuksassa olevaan 

osoitteeseen. Seuratkaa myös roskapostikansiota, ettei lasku jää huomaamatta. Jos joudumme 

muistuttamaan maksusta, veloitamme 5 € muistutusmaksun, tällöin lähetämme erillisen 

maksumuistutuksen.  

Otamme huomioon voimassa olevat rajoitukset ja koronavirustartuntariskin retken suunnittelussa 

ja toteutuksessa. Noudatamme THL:n ja Suomen partiolaiset ry:n toimintaohjeita, jotka löytyvät 

osoitteesta https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/ohjeita-korona-aikaan-

lippukunnille/. Leirille ei saa osallistua sairaana (flunssa, kuume, vatsatauti jne.). Osallistumisen voi 

perua ilman retkimaksua äkillisen sairastumisen vuoksi milloin tahansa ennen retkeä. Jos 

partiolainen kuuluu vakavan koronavirusinfektiovaaran riskiryhmään, ilmoittautumista tulee 

huoltajien harkita tarkasti. Vastaamme mielellämme kysymyksiin liittyen koronajärjestelyihin 

retkellä.  

Otathan heti yhteyttä retkenjohtajaan tai omaan ryhmänjohtajaan, jos tulee kysyttävää.  

   
Ilona Kylkilahti 

044 511 5005 

ilona.kylkilahti@hotmail.com 
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elli.niemi@partio.fi
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Varustelista  

- makuupussi ja –alusta (yövytään sisällä) 
- tyyny ja unilelu (jos haluat) 
- partiohuivi kaulassa 
- yöpuku (lämmin ja pitkät puntit sekä hihat) - alusvaatteita  
- vaihtovaatteita ja lämmintä vaatetta (erityisen lämpimiä ovat villa ja fleece)  
- vaihtosukkia (useammat!) 
- villasukat x2 
- sisätossut  
- säänmukainen ulkovaatetus (vedenpitävät ja lämpimät!) - säänmukaiset kengät kuten 

vaelluskengät 
- kumisaappaat 
- pipo, hanskat (useammat kunnon kintaat) ja kaulahuivi  
- stuinalusta 
- ruokailuvälineet KANGASKASSISSA (= 2 syvää muovilautasta, muovimuki, lusikka, haarukka, 

veitsi ja astiapyyhe) 
- henkilökohtaiset hygieniavälineet (hiusharja, pompula, hammasharja ja -tahna, yms.) 
- pienet ensiapuvälineet (laastaria, sidettä ja päänsärkylääkettä…) 
- omat lääkkeet ja ohjeet niistä johtajille 
- tasku- tai otsalamppu ja varapatterit 
- puukko 
- muistiinpanovälineet 
- herkkuja ja omia eväitä kohtuudella (jos haluat) 
- halutessasi kirja aamulukemiseksi, jos heräät ennen muita 
- paljon hyvää leirimieltä! :)  

Jos kotiväki avustaa pakkaamisessa, pakatkaa siten, että myös retkeläinen tietää mitä on mukana 

ja missä. Nimikoikaa KAIKKI lapsen mukaan lähtevät tavarat. Näin löytötavarat löytävät helpommin 

takaisin omistajalleen. Retkelle ei kannata ottaa elektroniikkaa mukaan sillä retkiolosuhteissa 

puhelimet ja muut laitteet menevät herkästi rikki, eikä partiovakuutus korvaa niitä. Retkeläisten 

latausmahdollisuudet laitteille ovat myös hyvin rajalliset.  

Retkellä johtajat ovat tavoitettavissa puhelimitse vuorokauden ympäri ja heidän kauttaan 

retkeläiset saavat myös tarvittaessa yhteyden kotiväkeen.  

Nähdään retkellä! 😊  


