
Kaikkien seikkailijoiden yhteinen retki Iso-Arajärvelle Akaaseen 11-12.9 2020 
 
SAAPUMINEN Perjantaina kello 18:00 Iso-Arajärvelle osoitteeseen Maivalahdentie 80, 
Arajärvi, Akaa, tapahtuu omilla kyydeillä. Suosimme kimppakyytejä!   
 
PALUU Retki päättyy lauantaina klo 16:00 Arajärvelle samaan osoitteeseen, josta siirrytään 
omin kyydein takaisin kotiin. Suositaan myös paluumatkalla kimppakyytejä J  
 
Olemme koko retken ulkona oli sää mikä vaan; nukumme teltoissa ja teemme ruuan 
nuotiolla. Ota siis mukaasi sään mukaiset ulkovaatteet sekä vaihtoulkovaatteet. Älä unohda 
pipoa ja hanskoja, aamut ja illat saattavat olla yllättävän viileitä, vaikka päivällä paistaisikin 
aurinko.  Pakkaa itse nimikoidut retkivarusteesi reppuun tai rinkkaan, sillä retkipaikalle ei 
ajeta autoilla, vaan lähin parkkipaikka löytyy noin 1km päästä retkipaikalta ja perille 
kävellään itse reppua/rinkkaa kantaen.  
 
Retken aikana tarjotaan iltapala, aamupala ja lounas.  
 
VARUSTELISTA: 
* Lämmin makuupussi tai tuplapussi, nukumme ulkona teltoissa 
* Hyvin eristävä makuualusta 
* Avaruushuopa (mikäli löytyy, ei pakollinen)  
* Makuupussiin sopiva yöasu  
* sään mukainen vaatetus 
* vaihtovaatteita  
* partiohuivi 
* puukko 
* pyyhe ja peseytymisvälineet (mahdollisesti saunomismahdollisuus) 
* hammasharja ja –tahna 
* käsidesi 
* henkilökohtaiset lääkkeet 
* työhanskat 
* otsalamppu+ varaparistot (taskulamppukin käy, jos otsalamppua et ole) 
* muistiinpanovälineet 
* ruokailuvälineet  
* istuinalusta 
* halsteri, mikäli löytyy, ei pakollinen 
* makkaratikku, mikäli löytyy, ei pakollinen 
* Partion laulukirja mikäli löytyy, ei pakollinen 
* Halutessaan retkellä voi yöpyä omassa teltassa, mainitse tästä ilmoittautumisen 
yhteydessä ja kerro samalla myös kuinka monta seikkailijakaveria mahtuu yöpymään 
kanssasi samaan telttaan. Muuten yövymme lippukunnan teltoissa. 
* Iloista ja reipasta retkimieltä! 
 
Puhelimen saa ottaa mukaan, mutta se on jokaisen omalla vastuulla.  
 
RETKIMAKSU 15 euroa. Leirimaksut maksetaan KyKin tilille FI87 5228 0340 0227 35 
keskiviikkoon 9.9.2020 mennessä. 



Viestiksi Seikkailijaretki/ leiriläisen nimi. 
Huom! Jos perheestä osallistuu useampi lapsi, kaikkien leirimaksut yhdellä maksulla. 
SAIRASTUMINEN RETKELLÄ Ethän lähde retkelle mukaan kipeänä tai jos sinulla on mitään 
koronaan viittaavia oireita. Mikäli seikkailija tulee kipeäksi kesken retken, tulee vanhempien 
olla valmiita hakemaan seikkailija heti pois. Seikkalijan sairastuessa ennen retkeä retkimaksu 
palautetaan.  
 
ILMOITTAUTUMINEN 
Keskiviikkoon 9.9. mennessä KyKin nettisivuilta https://kyki.yhdistysavain.fi/  
Jos jokin leiriin liittyvä asia askarruttaa tai mietityttää, ota yhteyttä omaan 
joukkueenjohtajaan tai Annamaria Solaan, 050 5479910 (tästä numerosta tavoittaa 
tarvittaessa myös retken aikana tekstiviestillä) 


