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LEIJAILLEN 16.-18.9.2016 
 
  
 
HALUATKO KULKEA KEVEIN 
ASKELIN?  
LiPin tarpojat vaeltavat Leijankorvessa kevein askelin 16.-
18.9.2016. Luvassa on vaellusta syksyisessä luonnossa ja 
myös perinteisempää kämppäretkeilyä Leijan kämpällä.  
 
Retken vaellusosa (pe-la) toteutetaan osallistujien taitotason 
ja kokemuksen mukaan, joten ensikertalaisenkin on helppo 
lähteä mukaan. Yhdessäolo, syksyinen kansallispuisto, hyvät 
eväät ja lennokkaat jutut tekevät tästä retkestä syksyn 
raikkaimman elämyksen! Ilmoittaudu mukaan viimeistään 
11.9.2016 osoitteessa  
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=11907 
Ilmoittautuminen on sitova. 
 

VAELLUKSELLA TÄRKEINTÄ ON HYVÄT KENGÄT, MUTTA 
PAKKAA MUKAASI MYÖS JOTAIN MUUTA: 

Varustaudu retkelle sääennuste mielessäsi. Pakkaa tavarat 
rinkkaan tai reppuun jota on hyvä kantaa ja johon kaikki 
vaellusosan tavarat mahtuvat. Jätä tilaa myös yhteisille 
tavaroille esim. trangialle. Pakkaa mukaan: 
 

 partiohuivi 
 yöpymisvarusteet (makuupussi ja -alusta)  
 ruokailuvälineet kangaspussissa  

(ainakin syvä lautanen, muki ja aterimet) 
 säänmukaiset ulkoiluvaatteet ja kengät 

(vettä ja tuulta kestävät) 
 pipo, hanskat, villasukat 
 varavaatteita, alusvaatteita ja sukkia lauantaiksi 
 lämmin yöasu esim. kerrasto ja yöpipo 
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 hammasharja ja -tahna 
 henkilökohtaiset lääkkeet  
 nenäliinoja ja huulirasva jos tarvitset 
 tasku- tai otsalamppu ja varaparistot 
 puukko 
 tulitikut 
 istuinalusta 
 kompassi jos omistat 
 juomapullo (yhteensä vähintään 1 l vettä mukana) 
 halutessasi hieman energiapitoisia herkkuja 
 puhelin ja vara-akku vesitiivisti pakattuna jos haluat, 

voit pakata myös erilliseen kassiin (ks. alla) 
  
Pakkaa erilliseen nimikoituun kangaskassiin tai vastaavaan: 

 pyyhe ja pesuaineet saunomista varten 
 vaihtovaatteet sunnuntaita varten 
 vaihtokengät, jos haluat 

 
Retken hinta on 25€ ja se maksetaan lippukunnan tilille FI31 
5710 2140 0012 86 11.9. mennessä käyttäen viitettä 35677. 
Maksusta tulee lähettää kuitti/tosite osoitteeseen 
pirtapiiat@gmail.com 11.9. mennessä ja mainita viestissä 
kenen retkimaksusta on kyse. Jos kuittia ei ole lähetetty, sen 
voi vielä tuoda lähtöpäivänä tulostettuna kololle. Lähetetty tai 
tulostettu kuitti on ehto retkelle osallistumiselle. 
Maksuohjeet lähetään vielä ilmoittautumisen 
vahvistusviestissä. Tarvittaessa tukea retkimaksuun voi anoa 
hallitukselta osoitteesta hallitus@lipi.fi. 
 
 

Kysyttävää retkestä? Omat johtajat auttavat ja tarvittaessa 
voit kääntyä myös Anniinan puoleen 
(anniina.rantala(at)lipi.fi tai 050 5115516) 
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