
Seikkailijaosaston Tyttöjen Yhteinen 12.-13.10.2013 

 

Seikkailijatyttöjoukkueet Kassiopeia, Lyyra ja Pegasus lähtevät viikinkeinä metsään. Valitettavasti 
mukana on tapaturma-altis viikinki Thorvald Tohelo, joten onnettomuuksilta tuskin vältytään!  

Retken aikana suoritetaan seikkailijoiden ensiapuaiheinen Tapaturmat-taitomerkki, joten viikonlopun 
jälkeen jokaisella on perus ensiaputaidot hallussa ja merkki hihassa! 

Seikkailijat saapuvat Pilpajärvelle omin kyydein (ks. ajo-ohje, suosi kimppakyytejä!) lauantaina kello 
10. Reissu loppuu samaan paikkaan sunnuntaina kello 13, josta kotiin suunnataan taas omin kyydein. 

Reissulla nukutaan kaminalämmitteisissä puolijoukkueteltoissa, mutta muutoin ollaan koko retken 
ajan ulkona metsässä. Varustaudu siis säänmukaisesti! Varustelistan löydät tämän kirjeen yhteydestä. 

Retki maksaa 10 euroa, joka laskutetaan osallistujilta jälkikäteen. Hintaan sisältyy leiriohjelma ja 
kaikki ruuat retken aikana. Kaikilla retkelle lähtijöillä tulee olla Suomen Partiolaisten jäsenmaksu 
maksettuna, jotta partiovakuutus on voimassa (uudet, tänä syksynä aloittaneet partiolaiset on 
vakuutettu jouluun asti.) 

Palauta ilmoittautumislappu käytävän metalliseen postilaatikkoon (partiotiloihin astuttaessa 
heti ulko-oven oikealla puolella) viimeistään maanantaina 4. lokakuuta.  

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. 

 

Tarkista ennen reissua Pohjan Veikkojen nettisivut pv.onmky.fi mahdollisen lisäinfon varalta. 

Kysymyksiin vastailevat omat joukkueenjohtajat sekä retken johtaja Katri Nikulainen (040 502 5341, 
katri.nikulainen@hotmail.fi). 

 

 

 

 

Hei! Muistathan, ettei syyslomaviikolla (vko 43) 
ole partiokokouksia!  

Merkitsethän tämän kalenteriisi ennen kuin palautat kääntöpuolella olevan 
ilmoittautumislapun : ) 

 

 



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: 

- Partiohuivi kaulaan 
- Reppu tai rinkka, johon kaikki tavarat mahtuvat 
- Repulle tai rinkalle sadesuoja (jätesäkki käy hyvin) 
- Makuualusta (Jos otat ilmapatjan, kannattaa ottaa mukaan myös solumuovipatja, jottei ilmatäytteinen patja 
rikkoudu paljasta maata vasten.) 
- Lämmin makuupussi ulkona yöpymiseen (teltoissa on kaminat) 
- Lämmin yöpuku (esim. pitkä kerrasto) 
- Säänmukainen, lämmin ulkovarustus 
- Vaihtovaatteet (kuivia sukkia, villasukat) 
- Taskulamppu ja varaparistot 
- Suorituskortti ja muistiinpanovälineet 
- Puukko tupessa 
- Tulitikut vesitiiviisti pakattuna 
- Pienet ensiapuvälineet 
- Ruokailuvälineet (syvä lautanen, muki, haarukka, veitsi, lusikka) kangaspussissa 
- Juomapullo 
- Omat hygieniavälineet ja mahdolliset omat lääkkeet; lääkityksestä ohjeistus omalle JoJolle tai retken johtajalle. 
- Halutessa karkkia, rusinoita tai jotain muuta hyvää (max. 100 g) 
 

Puhelinta tai muita elektronisia laitteita et reissulla tarvitse. Tarvittaessa voit lainata 
joukkueenjohtajan puhelinta. Mikäli kuitenkin haluat puhelimen mukaasi ottaa, se on pidettävä kiinni 
reissun ajan ja on suositeltavaa pakata se vesitiiviisti. 

Älä anna äiskän / iskän / isosiskon / vaarin / naapurintädin / jne pakata rinkkaasi, vaan pakkaa se itse 
tai jonkun isomman kanssa, jotta tiedät, mistä taskusta mikäkin tavara löytyy. Nimikoi kaikki 
varusteesi. 

 

----------------------------------------------palauta alaosa--------------------------------------------------------------- 

Seikkailijatyttö     _________________________________________________________________ saa luvan lähteä Seikkailijaosaston 
Tyttöjen Yhteiselle 12.-13.10.2013 

Seikkailijan syntymävuosi:  __________________ Seikkailijan joukkue: __________________________ 

Seikkailijan allergiat:                                               

 

 

 Muuta, mitä retken johtajan tulisi tietää ja huomioida: 

 

Huoltajan allekirjoitus, nimenselvennös ja puhelinnumero retken aikana: 

______________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 


