
    Eläinten valtakunta 

    

    Seikkailijatyttöjen yhteinen syysretki Pilpajärvellä 26.-27.9.2015 

 
On seikkailijatyttöjen syksyn ensimmäisen retken aika ja tällä kertaa suuntaamme Pilpajärven partiokämpän lähimaastoon. 

Mukavan yhdessäolon ja tekemisen lomassa suoritamme tulentekijä-taitomerkin.  
Pilpajärvelle saavutaan lauantaina 26.9 klo 10 omilla kyydeillä. Kotiin lähdetään samasta paikasta sunnuntaina klo 12. Ajo-ohje 

löytyy liitteenä. Kimppakyytejä kannattaa suosia. 

 
Olemme koko viikonlopun ajan ulkona ja nukumme kamiinalämmitteisissä teltoissa. Otathan siis mukaasi säänmukaiset vaatteet 

sekä lämpimän makuupussin. 

 
Osallistujalla tulee olla Suomen Partiolaisten jäsenmaksu maksettuna (jos olet aloittanut partion tänä syksynä, on vakuutus 

voimassa – jäsenmaksulasku tulee vasta talvella). Pohjan Veikkojen nettisivuja kannattaa tarkkailla ennen tapahtumaa 

mahdollisten muutosten varalta. 

 
Retki maksaa 15 euroa, ja se kerätään osallistujilta retken alussa. 

 

Ilmoittaudu tapahtumaan suorittamalla nämä kaksi vaihetta:  

 
1. Mene osoitteeseen http://tinyurl.com/elaintenvaltakunta , täytä tiedot ja ilmoittaudu 

2. Kuksassa ilmoittautumisen lisäksi jokaisen osallistujan tulee palauttaa ohessa oleva lupalappu partiotilojen 

käytävässä olevaan postilaatikkoon (ovesta sisään ja oikealle). 
Viimeinen päivä sekä netissä ilmoittautumiselle että lupalapun tuomiselle on torstaina 17.9 klo 18. 

 

 
Leirien perumissäännöt: Tapahtumiin, kuten retkille ja leireille on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. 

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua ilman kustannuksia ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Jos peruutus tapahtuu 

vähintään kaksi vuorokautta ennen tapahtuman alkua, peritään puolet osallistumismaksusta ja sen jälkeen koko osallistumismaksu. Jos peruutus 

tapahtuu sairauden takia ei osallistumismaksua peritä. Sairaudesta on annettava kirjallinen selvitys mielellään lääkärintodistuksella varustettuna. 

Peruutukset ilmoitetaan leirikirjeessä mainitulle tapahtuman vastuuhenkilölle.  

 

 
Jos tulee kysyttävää, ole yhteydessä omaan joukkueenjohtajaan tai retken järjestäjään; 

 
Jenni Impola 

puh. 0400290253 

jenniimpola@gmail.com  

 

http://tinyurl.com/elaintenvaltakunta
mailto:jenniimpola@gmail.com


Ajo-ohje Pilpajärvelle: Käänny Kuusamontieltä Vaalantielle. Aja Vaalantietä 15,7 kilometriä ja käänny vasemmalle 

Pilpajärventielle. Ajettuasi Pilpajärventietä 3,3 kilometriä, tie kääntyy jyrkästi oikealle ja eteenpäin jatkuu vain pienempi metsätie. 

Tapahtuma alkaa ja päättyy tähän risteykseen. Johtajat ovat risteyksessä vastassa lauantai-aamuna.  

 
Varustelista: 
-Osallistumismaksu, 15 euroa 
-Partiohuivi kaulaan 
-Rinkka tai iso reppu, johon kaikki tavarat mahtuvat 
-Lämmin makuupussi ulkona yöpymiseen (teltoissa on kamiinat) 
-Makuualusta 
-Rinkan sadesuoja (jätesäkki käy) 
-Otsa-/taskulamppu ja varaparistot 
-Ruokailuvälineet kangaspussissa (syvä lautanen, muki, lusikka, haarukka ja veitsi) 
-Juomapullo 
-Puukko tupessa 
-Karttalaukku tai muovitasku (jos löytyy) 
-Kompassi (jos on) 
-Päiväreppu 
-Tulitikut vedenpitävästi pakattuna (esim. Minigrip-pussissa) 
-Pienet ensiapuvälineet (esim. ensisidettä ja laastareita) 
-Muistiinpanovälineet (lyijykynä ja vihko) 
-Vessapaperia vedenpitävästi pakattuna 
-Henkilökohtaiset hygieniavälineet (mm. hammasharja ja -tahna) 
-Mahdolliset omat lääkkeet; lääkityksestä ohjeistus omalle JoJolle tai leirinjohtajalle 
-Säänmukaiset, lämpimät ulkovaatteet  
-lämpimät yövaatteet (esim. kerrasto, pipo ja kuivat sukat) 
-Varavaatteita, esimerkiksi sukkia, hanskoja, pipo jne. 
-Karkkia tai muuta herkkua, jos haluaa, max. 150g. 
-Tyhjä kananmunakenno (jos löytyy ja rinkkaan vielä mahtuu) 

 
Päälle on hyvä laittaa jotakin punaista/oranssia vaatetta metsästyskauden vuoksi. 

 
Puhelinta tai muita elektronisia laitteita ei reissulla tarvitse. Tarvittaessa joukkueenjohtajan puhelinta voi lainata. Mikäli kuitenkin 

puhelin halutaan mukaan ottaa, se on pidettävä kiinni reissun ajan ja on suositeltavaa pakata se vesitiiviisti. Huomioithan, ettei 

partiovakuutus korvaa rikkoutuneita elektronisia laitteita.  

 
Pakkaa rinkkasi itse tai jonkun isomman kanssa, jotta tiedät, mitä kaikkea sinulla on mukana, ja mistä taskusta mikäkin tavara 

löytyy. Nimikoi kaikki varusteesi. 

 
________________________________________leikkaa tästä___________________________________________________ 

 

Huoltajan suostumus Eläinten valtakunta-retkelle osallistumiseen  

 
(Huom! Tämän lapun tuominen ei riitä ilmoittautumiseksi tapahtumaan. Jokainen osallistuja tulee ilmoittaa tapahtumaan 

internetissä tässä retkikirjeessä olevien ohjeiden mukaan ja lisäksi tuoda tämä lappu partiotilojen käytävällä olevaan 

postilaatikkoon viim. 17.9 klo 18. 

 

Retkelle osallistujan etu- ja sukunimi __________________________________ 

Huoltajan puhelinnumero____________________________________________ 

 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

_________________________________________________________________________ 


