
  

  

 

 

 

Nallekarhu- ja Jääkarhujoukkue sekä Kettu-vartio lähtevät kevään ensimmäiselle yhteiselle 

yöretkelle Aitolahden vanhalle pappilalle 16.-17.02.  

Lähtö Ilmarinkatu 37 B, kolon edustalta lauantaina 16.2. klo. 09:30 

Palaamme Ilmarinkadulle takaisin sunnuntaina 17.02. klo. 15:00. Yöretken hinta on 15,00€ 

/osallistuja. Lippukunta laskuttaa retkihinnan retken jälkeen sähköpostitse.  

Meno-paluu kuljetus järjestetään kimppakyyti menetelmällä, joten aikuisia pyydetään kuljettajiksi. 

Ilmoittaudu kuljettajaksi vastaamalla ilmoittautumisen yhteydessä esittämiin kysymyksiin tai 

Whatsapp-ryhmissä. (Jääkarhu) Jone Turunen p. 050 4100 670. (Nallekarhu) Selma Kramer p. 

044 511 0262. (Kettu-vartio) Kim Palomäki p. 040 443 4403. Viimeistään tiistaina 12.02. klo. 18.00 

mennessä. 

 

Yöretkelle ilmoittaudutaan kuksan kautta huoltajan partio-id-tunnuksilla. Ilmoittautumislinkki:  

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=25043  

 

Linkki on jo käytössä, joten voit tehdä ilmoittautumisen vaikka heti. 

 

Ilmoittakaa Jonelle, Selmalle tai Kimille, jos retken aikana tarvitsee ottaa jotain erityisesti 

huomioon. 

Retkellä olevilla johtajilla on puhelimet mukana, joten oman puhelimesi voit huoletta jättää retkeltä 

kotiin. Johtajien kautta puhelut hoituvat tarvittaessa. Partiovakuutus ei korvaa rikkoutunutta tai 

hukkunutta puhelinta. 

 

 

KALEVAN KARHUT 

 NALLEKARHU-JOUKKUE 

 JÄÄKARHU-JOUKKUE 

 KETTU-VARTIO 

 

RETKIKIRJE 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=25043
http://www.kalevankarhut.net/index.html


Merkitse varusteisiin oma nimi. 

VARUSTELUETTELO 

 rinkka, johon mahtuu kaikki varusteet. 

 makuupussi, makuualusta, erillinen yöasu ja muut yöpymisvälineet 

 säänmukaiset ulkovaatteet 

 täydellinen vaihtovaatekerta, varaa muovipussi likaisille vaatteille. 

 vaihtosukat 3 pr. 

 lämmintä vaatetta 

 säänmukaiset jalkineet 

 sadetakki ja sadehousut, kumisaappaat (tarvittaessa) 

 hiusharja tai -kampa 

 hammasharja ja -tahna 

 puukko 

 juomapullo 

 otsalamppu tai taskulamppu ja varaparistot 

 istuinalusta 

 nenäliinoja, henkilökohtaiset lääkkeet ja hygieniatarpeet 

 partiohuivi kaulaan 

 

RUOKAILUVÄLINEITÄ EI TARVITA MUKAAN! 

MUISTAKAA ILMOITTAUTUA TI 12.02. KLO. 18.00 MENNESSÄ KUKSAN KAUTTA 

PARTIO-ID TUNNUKSILLA. 

 

Partioterveisin,  

Joukkueiden johtajat: 

Jouni ”Jone” Turunen p. 050 4100 670, jouni.turunen@kalevankarhut.net 

Selma Kramer p. 044 511 0262, selma.kramer@kalevankarhut.net 

Maarit Villman p. 040 577 2340, maaritvillman@yahoo.com 

 

Vartiojohtajat: 

Kim Palomäki p. 040 443 4403, kim.palomaki@gmail.com 

Derek Ndubuaku p. 045 340 1772, Derek007@luukku.com 

Miro Hirvikoski p. 044 018 5333, miro@hirvikoski.fi 
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Perustiedot majoituspaikasta: 

 

Leirikeskus ympärivuotisessa käytössä Aitolahden Hirviniemessä. Majoitustilaa noin 32 hengelle.  

Osoite: Kiikkisensalmentie 87, 33680 Tampere 

 

Lisätiedot: 

Päärakennuksessa on 6 huonetta, ruokailutila, keittiö, wc ja suihku. Rakennuksessa on 

sähkölämmitys. 

Puulämmitteinen rantasauna on yhteinen Pättinniemen kanssa. Lisäksi alueella on Aittakappeli. 

  

Ajo-ohje: 

Tampereelta Teiskontietä Oriveden suuntaan noin 12 km, käännytään oikealle Teisko-Ruovesi-tielle 

(Kaitavedentie), jota ajetaan noin 4 km Sorilaan. Sorilassa tienviitta vasemmalle "Aitolahden 

kirkko", ajetaan noin 4 km, vasemmalle tienviitta Pättinniemi 1 km. Tampereelta 21 km. 

 


