
JUGATSU '15 
23.-25.10.2015 

MIKÄ?  

Konnichiwa! Jugatsu '15 on Klapasten syysretki koko lippukunnalle. Kaikki innokkaat 

maailmanmatkaajat ovat tervetulleita mukaan!  

MISSÄ? 

Retkemme järjestetään partiokämppä Vavakassa Espoon Siikajärvellä. Kämpän tarkka osoite 

on Suopursuntie 11, ja ajo-ohjeet lähetetään toisen retkikirjeen mukana.  

MILLOIN? 

Tarpojat ja samoajat:  

Tarpojien ja samoajien jännittävä matka alkaa perjantaina 23.10. klo. 18, kun he saapuvat 

omilla kyydeillään retkipaikalle. Suosittelemme kimppakyytien järjestämistä! Tarpojien ja 

samoajien retki päättyy sunnuntaina 25.10. klo. 12, jolloin vanhemmat saapuvat hakemaan 

retkeilijöitä.  

Seikkailijat: 

Seikkailijat kokoontuvat Klaukkalan kirkon pihalla lauantaiaamuna 24.10. klo. 8.30. Tällöin 

järjestellään kimppakyydit, jotta välttäisimme ruuhkaa leiripaikalla. Olethan ajoissa paikalla, 

jotta retkelle lähtö ei viivästy! Seikkailijat viettävät retkellä yhden yön, eli retki päättyy 

sunnuntaina 25.10. klo. 12, jolloin vanhemmat hakevat seikkailijat retkipaikalta. 

Sudenpennut: 

Sudenpennut kokoontuvat seikkailijoiden kanssa Klaukkalan kirkon pihalla lauantaina 24.10. 

klo. 8.30, josta jatketaan kimppakyydeillä kohti Vavakkaa. Olethan ajoissa paikalla! 

Sudenpentujen viettävät leirillä lauantaipäivän, ja vanhemmat voivat hakea sudenpennut 

illalla klo. 18 retkipaikalta.  

Vanhemmat: 

Myös kaikki vanhemmat ovat tervetulleita osallistumaan retkelle lauantaipäiväksi! Erityisesti 

vanhempia tarvittaisiin sudenpentujen saattajiksi rastiradalle tai rastimiehiksi. 

MITÄ MAKSAA? 

Retken hinta on tarpojille ja samoajille 20€, seikkailijoille 15€ ja sudenpennuille 10€. Jälki-

ilmoittautumislisä on 5€. Retkelle osallistuvat vanhemmat ja johtajat pääsevät retkelle 

veloituksetta. Retkestä lähetetään lasku kaikille ilmoittautuneille Kuksa-järjestelmän kautta.  



MITEN ILMOITTAUDUTAAN? 

Retkelle ilmoittaudutaan jäsenrekisteri Kuksan kautta osoitteessa 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=8430 

Sudenpentujen, seikkailijoiden ja tarpojien ilmoittautumisen hoitavat vanhemmat, ja samoajat 

voivat halutessaan ilmoittautua retkelle itse.  

HUOM! Myös retkelle osallistuvien vanhempien on ilmoittauduttava Kuksassa!  

Ilmoittautuminen edellyttää, että huoltaja/samoaja itse on rekisteröitynyt Kuksan käyttäjäksi. 

Ilmoittautumislinkin takaa löytyy painike ”Jos olet partiolainen, kirjaudu palveluun 

käyttämällä PartioID-tunnustasi”, jota käyttämällä huoltaja voi ilmoittaa retkelle lapsensa tai 

samoaja itsensä.  

HUOM! Myös huoltajat siis käyttävät lastaan ilmoittaessaan "Jos olet partiolainen..." -

painiketta! 

Jokaisesta retkelle osallistujasta tulee tehdä erillinen ilmoittautuminen. Seuraa muutenkin 

erittäin huolellisesti ilmoittautumislomakkeessa annettuja ohjeita. 

Ilmoittautumislinkki sulkeutuu sunnuntaina 11.10.2015 klo 23.59. Jälki-ilmoittautuminen on 

mahdollista perjantaihin 16.10.2015 saakka, mutta tällöin retkimaksuun lisätään 5 euron 

jälki-ilmoittautumislisä. Ilmoittauduthan siis ajoissa! 

Jos Kuksan käytössä on mitä tahansa ongelmia, ota yhteyttä retkenjohtaja Emmaan 

(mielellään hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisen päättymistä), emma.mahonen@klapaset.fi. 

Emme halua Kuksan käyttöongelmien olevan kenenkään retkelle osallistumisen esteenä, joten 

älä yhtään epäröi kysyä neuvoa! Apua ilmoittautumisen hoitamiseen löytyy myös 

Kuksaoppaasta Klapasten nettisivuilta.  

KYSYMYKSIÄ? 

Ajo-ohjeet ja varustelista lähetetään toisen retkikirjeen mukana ennen retkeä. Voitte myös 

olla tarvittaessa yhteydessä retken johtajistoon: Sudenpentujen ja seikkailijoiden retkeen 

liittyviin kysymyksiin vastaa Emma Mähönen, ja tarpojien ja samoajien retkeen liittyvissä 

kysymyksissä voitte olla yhteydessä Joela Väisäseen. Yhteystiedot löytyvät alta.  

 

Retkiterveisin,  

Emma Mähönen (suse-ohjelma)  

0505522553  

emma.mahonen@klapaset.fi 

Joela Väisänen (tasa-ohjelma)  

0404118722  

joela.vaisanen@hotmail.com 
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