
PUUHA-LIPI 
-kaiken korjaa! 

 

Littoisten Pirtapiikojen sudenpennut retkeilevät 
rakentelun ihmeellisessä maailmassa Piikkiön 
Pyölinrannassa 31.3.-2.4.17. Lähtö tapahtuu perjantaina 
31.3. Littoisten seurakuntatalon pihasta (Kampakuja 1, 
Littoinen) kello 17.30 ja paluu sunnuntaina 2.4. kello 14.00 
samaan paikkaan. Menemme retkelle yhteisellä 
bussikuljetuksella. Retkellä suoritamme 
rakentelutaitomerkin. Retken johtajana toimii Saara 
Ingström.   
 

Retkelle ilmoittaudutaan osoitteessa 
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=14567 
perjantaihin 24.3. mennessä. Ilmoittautuminen on 
sitova. Ilmoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä ole 
yhteydessä jäsenrekisterinhoitajaan 
(anniina.rantala@lipi.fi) hyvissä ajoin. 
 
Retken hinta on 25 € ja se maksetaan lippukunnan tilille 
FI31 5710 2140 0012 86 (Osuuspankki) ilmoittautumisen 
yhteydessä käyttäen viitettä 56780. Maksusta tulee 
lähettää kuitti/tosite retkenjohtajalle sähköpostitse 24.3. 
mennessä ja mainita viestissä kenen retkimaksusta on 
kyse. Jos kuittia ei ole lähetetty, sen voi vielä tuoda 

lähtöpäivänä tulostettuna. Lähetetty tai tulostettu kuitti on ehto retkelle 
osallistumiselle. Maksuohjeet lähetetään vielä ilmoittautumisen vahvistusviestissä. 
Tarvittaessa tukea leirimaksuun voi anoa vapaamuotoisella hakemuksella 
lippukunnan hallitukselta (hallitus@lipi.fi).   
 
Jos on kysyttävää retkeen tai maksuun tai liittyen, kysy ihmeessä retkenjohtaja 
Saara Ingströmiltä puhelimitse 0440700719 tai sähköpostilla 
saara.ingstrom@gmail.com. 
 
Pakkaa tavarasi yhdessä vanhempien kanssa, jotta tiedät retkellä missä vaatteesi ja 
tavarasi ovat.  Varustelistan löydät seuraavalta sivulta. Muista nimikoida vaatteesi 
ja muut tavarasi, etteivät ne mene sekaisin muiden kanssa. Nimikoi erityisen 
huolellisesti ruokailuvälineet, puukko ja istuinalusta, niitä on monia samanlaisia!  
 

PUUHA-LIPI -tietenkin! 
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Pakkaa mukaan 
rinkkaan tai isoon 
kassiin ja NIMIKOI 
kaikki varusteesi: 
 

 Partiohuivi (jos omistat) 
 Aluslakana, tyynyliina ja 

makuupussi. Jos sinulla ei ole 
makuupussia, voit ottaa 
pussilakanan. Peittoja on 
retkipaikalla rajoitetusti. 

 Lämmin yöasu 
 Ruokailuvälineet kangaspussissa: 

särkymätön muki ja syvä 
lautanen, haarukka, veitsi ja 
lusikka  

 

 Säänmukaiset ulkoiluvaatteet 
(vettä ja tuulta pitävät) 

 Pipo, hanskat, kaulaliina, 
villasukat 

 Ulkoasun alle lämpimät vaatteet 
(mm. fleece/villapaita) 

 Lämpimät vedenkestävät kengät 
tai kumisaappaat ja villasukat 

 Vaihtovaatteita  (alusvaatteet, 
pitkävartiset sukat x4, housut, 
paita) 

 Peseytymisvälineet (hammasharja 
ja – tahna, pikkupyyhe) 

 Henkilökohtaiset lääkkeet (ohjeet 
tarvittaessa mukaan) 

 Istuinalusta 
 Puukko (jos omistat)  
 Tasku- tai otsalamppu. 
 Jos haluat: Herkkuja max. 3€:lla, 

unilelu. 

 
Mikään varusteen puuttuminen ei ole este retkelle osallistumiselle. Ole 
yhteydessä retkenjohtajaan, selvitetään mistä löytyisi lainavarusteet. 


