
Sudenpentujen ja seikkailijoiden syysretki Heureka! Mallinkaisten 
leirikeskuksessa 7.−9.10.2022 

 
 
Erätyttöjen ja Eräpoikien yhteinen sudenpentujen ja seikkailijoiden syysretki Heureka! 
järjestetään 7.-9.10.2022. Retkipaikkana toimii viime vuoden retkeltäkin tuttu 
Mallinkaisten leirikeskus Janakkalassa (os. Mallinkaisten rantatie 210, 14410 Janakkala). 
 

Retkelle ei ole yhteiskuljetusta, vaan kuljetukset järjestetään kimppakyydein. Ilmoittautumislomakkeessa 
kysytään mahdollisuus kuljetukseen sekä mahdollinen tarve kyydille. 

 
Lähtö retkelle tapahtuu perjantaina 7.10. klo 17.00 Riihimäen vanhalta linja-autoasemalta. Tällöin 
varmistetaan, että kaikilla on kyyti. Saavuttaessa leirikeskukseen, ajakaa rohkeasti portista sisään isolle 
kentälle purkamaan auto. Tältä samalta kentältä voitte tulla sunnuntaina klo 13.00 noutamaan retkeläiset. 
Mikäli ette ole maksaneet retkeä ennakkoon tilisiirrolla, niin retki tulee maksaa Mallinkaisiin tullessa 
kortilla. Maksuvälineenä toimivat yleisimmät maksukortit. 
 
Retken hinta on 25 euroa perheen ensimmäiseltä osallistujilta, muiden saman perheen osallistujien osalta 
retkimaksu on 15 €. Retkimaksu maksetaan viimeistään 1.10. Erätyttöjen tilille FI66 5396 4740 0183 98. 

 
Retkellä ollaan paljon ulkona säästä riippumatta. Onnistuneen retken toteutumisen vuoksi on erittäin 
tärkeää, että lapsella on säänmukaiset varusteet ja kaikki varustelistassa mainitut varusteet mukana 
huolellisesti pakattuna hyvään reppuun. Retkellä majoitutaan leirikeskuksen sisätiloihin. Mikäli leiriläisiä 
ilmoittautuu enemmän kuin leirikeskuksessa on petipaikkoja, vanhimmat seikkailijat majoittuvat 
puolijoukkuetelttaan. Tästä informoidaan retkeläisiä vielä tarkemmin. 

 
Perjantaina ennen retkelle lähtöä olisi hyvä syödä lämmin ateria, ettei nälkä yllättäisi ennen iltapalaa. 
Iltapalan syömme klo 20.15. 

 
Mukaan tarvitaan: 

• laukku/ rinkka, johon pakkaat tavarat 
• makuupussi, aluslakana ja oma tyyny + tyynyliina  
• partiohuivi 
• päiväreppu, istuinalusta ja juomapullo täytettynä 
• ruokailuvälineet; lautanen, muki, lusikka, haarukka ja veitsi (ei kertakäyttöisiä välineitä) 

kangaspussissa 
• puukko, jos on (ei linkkaria) 
• otsa-/taskulamppu ja varaparistot 
• pyyhe, laudeliina, mahdolliset pesuaineet ja hiusharja 
• hammasharja, - tahna ja hammasmuki 
• yöpuku ja unilelu 



• säänmukaiset jalkineet, joilla on hyvä kävellä 
• vaihtovaatteet sisälle ja ulos 
• säänmukaiset ulkovaatteet, olemme lähes koko ajan ulkona, joten lämmintä vaatetta mukaan 
• kumisaappaat ja sadevaatteet, vaikka sataisi, niin olemme ulkona 
• villasukat, pipo, käsineet ja kaulahuivi/kauluri 
• likavaatepussi (kangaskassi on hyvä) 
• herkkuja (max. 3 eurolla) 
• mahdolliset lääkkeet ja niihin kirjallinen ohjeistus, lääkkeet annetaan leirille saavuttaessa omalle 

johtajalle 
 

Muista nimikoida tavarat! 
 

Retkellä lapsenne ei tarvitse omaa puhelinta mukaansa. Jos häneen tarvitsee saada yhteys tai hänen 
tarvitsee saada yhteys teihin, niin se onnistuu retken johtajien puhelimien kautta tai lapsenne oman 
lähijohtajan kautta. 
 
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen retkelle tapahtuu netissä jäsenrekisteripalvelun Kuksan 
kautta. Ilmoittaudu sunnuntaihin 11. syyskuuta mennessä.  
 
Linkki ilmoittautumislomakkeeseen: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=53415 
 
Ilmoittautumista varten huoltajalla tulee olla PartioID. PartioID:tä käytetään lähes kaikkiin partiotapahtumiin 
ilmoittautumiseen. 
 
Ohjeet ID:n luomiseen: https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partiorekisteri-kuksa/ 

 
Retkimaksusta on mahdollista anoa lippukunnalta 50 % tai 100 % alennusta. Vapaamuotoinen anomus tulee 
toimittaa lippukunnanjohtajalle sähköpostitse 1.10. mennessä. 
Eräpojat: lippukunnanjohtaja Pasi Salin, pasi.salin@hotmail.fi 
Erätytöt: lippukunnanjohtaja Lotta Kurki, lotta.kurki@partio.fi 
 
Retkiterveisin retken johtajat Niina ja Päivi 
 
niina.hartikainen40@gmail.com 
p. 040 520 6442 
 
paivi.viilomaa@kolumbus.fi  
p. 040 518 7432  

http://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partiorekisteri-kuksa/

