
 

Kilon Kipinöiden kolkkaretki 17.-19.4.2020 
 
Taas on kevät siinä pisteessä, että on aika lähteä vuotuiselle kipinöiden 
kolkkaretkelle. Retki pidetään Nuuksiossa Pitkäjärven Vaeltajien partiokämpällä 
Kammilla. Ohjelmassa on tuttuun tapaan partiotaitojen oppimista ja muuta mukavaa 
ohjelmaa uusien ja vanhojen kavereiden kanssa. 
 
Retkellä yövytään sisätiloissa, mutta suurin osa ohjelmasta tapahtuu ulkona säästä 
riippumatta, joten on tärkeää varustautua hyvillä ulkovaatteilla ja ottaa myös 
vaihtovaatteita mukaan. 
 
Retken hinta on 10€ ja se maksetaan lähtiessä. Lisäksi tarvitset BC-vyöhykkeen 
matkalipun sekä meno- että paluumatkalle. 
 
Maksusta voi anoa vapautusta perustelluista syistä lähettämällä viestiä 
lpkj@kilonkipinat.fi. Lisäksi lippukunnalla on retkeilyvarusteita, joita voi lainata. 
 
Lähtö: 17.30 Kilon juna-asemalla, raide 1 
Paluu: 12.20 Kilon juna-asemalle, raide 2  
 
Ilmoittautuminen retkelle tapahtuu 12.4. mennessä sähköpostilla osoitteeseen 
milla.muhonen@partio.fi. Kerrothan viestissä lapsen nimen, mahdolliset allergiat, 
erityisruokavaliot ja sairaudet. Ilmoita myös, mikäli lapsestasi otettuja valokuvia EI 
SAA julkaista lippukunnan somessa tai lippukuntalehdessä. 
 
Koronavirustilanteen takia partiotoiminta on tauolla 15.4. asti. Retki voidaan kuitenkin 
näillä näkymin järjestää. Tiedotamme ilmoittautuneita viimeistään 15.4., mikäli 
tilanne muuttuu. Todennäköisesti tieto, että retkeä ei voitaisikaan pitää, tulee 
kuitenkin huomattavasti aiemmin. Retkelle on lähdössä maksimissaan 20 henkeä, eli 
kovin suurista ihmismääristä ei ole kyse. Mikäli perheessänne on 13.4. jälkeen 
vähäisiäkin flunssan tai kuumeen oireita, ilmoitattehan asiasta retkenjohtajalle 
pikimmiten. Tällöin retki on syytä jättää väliin. Emme halua levittää koronaa :) 
Retkellä huolehdimme tarkasti käsihygieniasta. 
 
Jos retkestä herää kysyttävää, lisätietoja saa retkenjohtajalta tai omalta 
laumanjohtajalta. 
 
Retkenjohtaja Milla Muhonen 
+358 44 075 7259, milla.muhonen@partio.fi 
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Varustelista 
- partiohuivi 
- rinkka tai reppu 
- makuupussi ja makuualusta 
- vedenpitävät ulkohousut ja -takki 
- hyvät maastokengät (kumisaappaat ok, emme kävele pitkiä matkoja) 
- pipo, hanskat ja kaulahuivi 
- varahanskat, varsinkin märällä säällä 
- villasukat 
- lämpimiä vaatteita, esim. fleece, kerrastohousut 
- alusvaatteet ja muut vaihtovaatteet 
- yöpuku 
- unilelu (jos haluaa) 
- pyyhe, peseytymisvälineet (lauantaina on sauna) 
- hammasharja ja -tahna 
- otsa- tai taskulamppu 
- tulitikut 
- kompassi 
- puukko 
- juomapullo 
- kynä ja pieni vihko 

 
 
Lisäksi retkelle voi halutessaan ottaa omia eväitä (esim. pähkinöitä, karkkia) ja jotain 
pientä tekemistä (pelikortit, luettavaa tms.) Pokkarikameran voi myös ottaa, mutta 
puhelimet ja muu elektroniikka jätetään kotiin. Retkelle saa tarvittaessa yhteyden 
retkenjohtajan kautta. 
 
 
 


