
Syysleiri 6.-7.10.2018 
	
Vuoden 2018 syysleiri on jo nurkan takana! Leiri järjestetään Kontiolahdella, Puntarikosken 
Niskasaaressa, jossa sijaitsee lippukuntamme partiokämppä. Matkaa kämpälle on noin 15 km. 
Ajo-ohjeet löytyvät lippukunnan verkkosivuilta, kohdasta toimitilat. Retken johtajana toimii 
Ripsa ”Pippuri” Heiskanen, 040 873 4918. Lisäksi tietoa voi kysyä: Joakim Kärkäs, 
0458811990 
 
Ohjelma rakentuu tänä syksynä tulen ympärille. Sytykkeet, nuotioiden sytytys, 
sammutustaidot ja nuotioruoka tulevat kaikille tutuksi leirin aikana.  
 
Leirille ovat tervetulleita partiolaisten lisäksi myös esimerkiksi vanhemmat ja kaverit.  
 
Retkelle on mahdollista osallistua Pe-Su tai La-Su väliseksi ajaksi.  
 
 
Saapuminen ja lähteminen 
 
Lähtö retkelle perjantaina klo 17, tai lauantaina klo 9, partiokolon pihasta. Retki päättyy 
sunnuntaina klo 13 Niskasaaressa.  
 
Kulkeminen tapahtuu kimppakyydein. Toivomme että mahdollisimman moni olisi varautunut 
tarvittaessa kuljettamaan lapsia leirille. Kyyditykset voi sopia yhdessä toisten vanhempien 
kanssa kololta lähdettäessä. 
 
 
Ilmoittautuminen ja hinta 
 
Ilmoittautuminen tapahtuu palauttamalla alla oleva lappu kololle viimeistään 27.9.2018 
 
Leirin hinta kokonaisuudessaan on 15€. Se tulee maksaa viimeistään 30.9.  
(Rantakylän Rämpijät ry: FI87 5770 9840 0137 99, viestikenttään osallistujan nimi.)  
Leirimaksusta on mahdollisuus saada vapautus taloudellisin perustein.  
 
Ilmoittautumisen voi perua 30.9. mennessä, tämän jälkeen peruutetuista osallistumisesta 
osallistumismaksua ei palauteta	
 
Pakkauslista kääntöpuolella. 
 
 
 
 
 
 
Osallistujan nimi ja ikä: 
 
Osallistumisaika (PE-SU tai LA-SU): 
 
Allergiat:  
 
Kuvaus ja julkaisulupa (kyllä tai ei): 
 
Huoltajan nimi, allekirjoitus, sekä puhelinnumero retken aikana: 
 

 



Tästä varustelistasta löydät tarvikkeet, jotka osallistujalla on hyvä olla mukana retkellä. 

Vanhempien on hyvä auttaa etenkin nuorempia partiolaisia pakkaamisessa.  

 

£ Ruksaa laatikko, kun varuste on pakattu! J 
 

£ Rinkka varusteiden pakkaamista varten 
  

£ Päiväreppu 	
 

£ Lämmin makuupussi ja –alusta 
 

£ Istuinalusta 	
 

£ Ruokailuvälineet pakattuna kangaskassiin (lautanen, muki, aterimet) 
 

£ Kuorimaveitsi 
 

£ Juomapullo 	
 

£ Henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet (hammasharja ja -tahna, pesuaineet, pyyhe) 	
 

£ Henkilökohtaiset lääkkeet, pakattuna yhdessä annostusohjeen kanssa 
 

£ Säänmukaiset ulkovaatteet ja partiohuivi	
 

£ Vaihtokengät 	
 

£ Vaihtovaatteita koko leirin ajaksi (suosi kerrospukeutumista) 	
 

£ Villasukat, hansikkaat, kaulahuivi ja pipo (sään mukaan)	
 

£ Tasku/otsaamppu ja varaparistot 	
 

£ Puukko, tulitikut (2 askia) 
 

£ Jos mahdollista kananmunankennoja ja kynttilän pätkiä (steariinia, parafiinia) 
 

£ (Halutessaan voi ottaa pienen määrän karkkia/muita herkkuja J) 

 
 


