
 
Aikuisten ihan oma retki Rokualle 8.–9.11.2014 

 

”Haluamme partioon!”, sanoivat nuoret aikuiset ja koputtivat lippukunnan ovelle. Kesäleirillä vanhemmat 

totesivat, että jotain partiota voisi harrastaa kesäleirien välilläkin. Lippukunnan Facebook-seinää 

selatessaan etä- ja ex-partiolaiset miettivät, miten hauskaa voisi olla taas joskus lähteä partioretkelle. 

Lippukunnan omat partioteinit kasvoivat aikuisiksi, katselivat hetken ympärilleen ja tuhahtivat: ”Nytkö 

kaikki hauska loppui?” 

No kuulkaas ei loppunut! Nyt mennään yhdessä retkelle, ollaan rennosti aikuisporukalla, tehdään 

peruspartiojuttuja, ollaan luonnossa – mutta otetaan huomioon aikuisten mukavuudenhalu. Tehdään 

semmoinen retki, kuin itse halutaan ja poimitaan rusinat pullasta. Olis ihanaa, jos tulisit mukaan! 

 

Aikuisten omalle K-22-retkelle ovat tervetulleita aikuiset Pohjan Veikot pestiin tai aktiivisuuteen katsomatta, 

partiosta kiinnostuneet Pohjan Veikkojen vanhemmat, entiset partiolaiset tai partiosta vasta haaveilevat 

aikuiset (eli partioterminologiassa yli 22-vuotiaat. Jos oot alle 22-vuotias aikuinen, otappa yhteyttä 

vaeltajaluotsi Saanaan, sullekin on ohjelmaa tarjolla!) 

Tämä retki on joustava: voit tulla vain lauantaiksi tai jäädä yöksi. Tarjoamme mahdollisuuden nukkua sisällä 

ihan oikeassa sängyssä tai hankkia luontoelämys yöpymällä kaminateltassa. Leiriohjelmassa on retkeilyä 

Rokuan kansallispuistossa, ruokaa nuotiolla, partiohauskaa, saunomista (ja uimista jääkylmässä Vaulujärvessä 

rohkeimmille), rentoa yhdessäoloa – ja jos partioinnostus iskee pahemmin, miksei myös tulevan 

aikuistoiminnan suunnittelua. 

Retki järjestetään yhteistyössä tarpojaosaston syysleirin kanssa, ja meillä on siis mahdollisuus täydentää 

leirielämys leirikokkien tekemällä ihan oikealla leiriruualla. Muuten koitetaan pysyä poissa teinien leireilyn 

tieltä! 

Retkelle kuljetaan omin kyydein. Pyritään järjestelemään kimppakyydit niin, että kaikille löytyy autokyyti. 

Lähdetään Oulusta kohti Rokuaa lauantaiaamuna noin klo 9 ja suunnataan takaisin sunnuntaina puolen päivän 

aikaan. 

Retki maksaa 15 euroa ja se laskutetaan osallistujilta jälkikäteen. Pelkkä lauantain osuus maksaa 10 euroa. 

Retkimaksuun sisältyy kaikki ruuat retken aikana, majoitus sekä ohjelma. Matkat ovat omakustanteiset, 

mutta kimppakyydeissä kuskit voivat halutessaan pyytää kanssamatkustajilta osallistumista bensakuluihin! 

Ellet ole Suomen Partiolaisten jäsen, huolehdithan, että sinulla on voimassaoleva oma vakuutus! Jos haluat 

partiovakuutuksen piiriin, voit myös retken kunniaksi liittyä partioon. Käy tällöin täyttämässä lomake 

osoitteessa pv.onmky.fi/liity (sivun oikeassa laidassa painike Ilmoittaudu mukaan) ennen kuin ilmoittaudut 

retkelle. Lomakkeen täyttämisen jälkeen siirrämme tietosi Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri Kuksaan, ja 

kun nimesi on Kuksassa, partiovakuutus astuu voimaan. Koska tässä voi mennä hetki, täytä 

ilmoittautumislomake viimeistään 26.10. (myös retken viimeinen ilmoittautumispäivä)! 

 



 

Jos haluat viimeistellä partiofiiliksen (ja tehdä valokuvista autenttisia), voit tilata partiohuivin 

ilmoittautumisen yhteydessä. Saat huivin retkelle lähdettäessä ja laskutamme sen hinnan (12 euroa) 

retkimaksun yhteydessä. 

 

ILMOITTAUTUMINEN 

Ilmoittaudu mukaan 26.10. mennessä täyttämällä lomake osoitteessa http://korta.nu/K-22 tai laittamalla 

Saralle (sara.miesmaa@gmail.com) sähköpostiviesti, jossa kerrot: 

1) Nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, johon voimme toimittaa lisäinfoa tapahtumasta 

2) Allergiasi ja erikoisruokavaliosi 

3) Muut huomioitavat asiat, jotka on hyvä ottaa huomioon retkeä suunniteltaessa 

4) Osallistutko retkelle lauantaina vai lauantaista sunnuntaihin? 

5) Missä haluat alustavasti yöpyä: kaminateltassa, sisällä leirikeskuksessa (vai jossain muualla?) 

6) Tuletko omalla autolla? Oletko sopinut kimppakyydistä jonkun kanssa? Mahtuuko sun kyytiin muita, 

ja jos mahtuu, montako? 

7) Mitä haluaisit ehdottomasti tehdä retkellä? Mistä haluaisit jutella? Tai mitä et missään nimessä 

haluaisi tehdä? Toivo, ehdota ja vinkkaa – suunnittelemme retkiohjelman sen perusteella! 

8) Haluatko ostaa Pohjan Veikkojen puna-musta-valkoisen partiohuivin (12 euroa) leirimaksun 

yhteydessä? Huivin saat leirille lähdettäessä. 

9) Oletko Suomen Partiolaisten jäsen vai onko sulla omat vakuutukset? 

10) Laskutusosoite 

11) Lähiomaisen nimi ja puhelinnumero tapahtuman aikana 

Retkellä noudatetaan Pohjan Veikkojen perumissääntöjä: ilmoittautuminen on sitova, mutta sen voi perua 

ilman kustannuksia ennen viimeistä ilmoittautumispäivää 26.10. Jos peruutus tapahtuu vähintään kaksi 

vuorokautta ennen tapahtuman alkua, peritään osallistumismaksusta puolet ja sen jälkeen koko 

osallistumismaksu. Tämä siksi, että osallistumismaksuilla katetaan retken ruuat, ohjelma ja leirikeskuksen 

vuokra, ja kaksi päivää ennen leiriä monet näistä on jo ehditty maksaa. Jos peruminen tapahtuu sairauden 

takia, osallistumismaksua ei tietenkään peritä. Perumiset ilmoitetaan Saralle. 

 

LISÄTIEDOT 

Tapahtuma löytyy myös Facebookista nimellä K-22. Klikkaile itsesi mukaan, ja kutsu kaveri mukaan myös! 

Ilmoittautuneille toimitetaan tapahtumasta lisäinfoa sähköpostitse lokakuun lopulla. Sitä ennenkin saa toki 

kysyä, ehdottaa ja ihmetellä! Parhaiten vastaan sähköpostiin tai tekstiviestiin, mutta soitellakin saa. Jos en 

vastaa ekalla kerralla, soita ihmeessä uudestaan! 

 

Terkuin, 

Sara Miesmaa 

045 651 8406 

sara.miesmaa@gmail.com 

 


