
Taika15 28.2-1.3.15  
 
On talventaikaa, kun metsä peittyy paksuun hankeen, puut kertovat paukkupakkasessa 

naristen tarinoitaan ja tuli leimuaa nuotiossa.  
Keli voi tietenkin yllättää ja kaikkeen tulee olla valmiina. Partiolaiselle ei kuitenkaan 

ole temppu eikä mikään selvitä kelistä kuin kelistä ja tehtävästä kuin tehtävästä. 
 
Mikä juttu tää on? : Klapasten taikamainen talviretki sudenpennuille ja seikkailijille.  
 
Milloin ja Missä? : 28.2.-1.3.2015, Usmituvalla (Usminrinteentie 111, Hyvinkää) 
Ensimmäisen vuoden sudenpennut (Pikku-Ilvekset ja Tiikerit) osallistuvat päiväretkelle la         
28.2. klo 9.00-18.00. Muut sudenpenturyhmät ja seikkailijat yöpyvät retkellä, ja heidän           
osaltaan retki päättyy su 1.3. klo 11.00.  
 
Mitä maksaa? : Päiväretkeläiset 15€, yöpyjät 20€. Mukaan tulevat aikuiset ja johtajat: 0€             
Maksuohjeet saat ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Miten ilmoittaudutaan? : Retkelle ilmoittaudutaan vain ja ainoastaan jäsenrekisteri Kuksan          
kautta osoitteessa https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=5425. 
Ilmoittautuminen edellyttää, että vanhempi on rekisteröitynyt Kuksan käyttäjäksi aiemmin         
vanhempien sähköpostilistalle lähetettyjen ohjeiden mukaan. Linkin takaa löytyy painike ”          
Jos olet partiolainen, kirjaudu palveluun käyttämällä PartioID-tunnustasi”. Tuota painiketta         
käyttämällä vanhempi voi ilmoittaa retkelle sekä itsensä että lapsensa. HUOM! Käytä tuota            
painiketta, vaikka et olisikaan itse partiolainen – Kuksaan rekisteröityneet vanhemmat          
rinnastetaan tässä kohtaa partiolaisiin. 
Jokaisesta retkelle osallistujasta tulee tehdä erillinen ilmoittautuminen. Seuraa muutenkin         
erittäin huolellisesti ilmoittaumislomakkeella annettuja ohjeita. 
 
Kaikkiin ilmoittautumiseen liittyviin kysymyksiin vastaa Klapasten jäsenvastaava Essi        
Rönkkö, essi.ronkko@klapaset.fi. Varsinainen ilmoittautuminen päättyy     
8.2.2015 klo 23.59. Jälki-ilmoittautuminen on 9.2-19.2. Tällöin leirimaksu nousee         
5€:lla. 
Jos olet vähänkin epävarma Kuksan käytöstä, kannattaa hoitaa ilmoittautuminen         
hyvissä ajoin, jotta ehdit tarvittaessa kysyä ja saada jäsenvastaavalta neuvoja. 
 
Itse retkeen liittyvät kysymykset tulee osoittaa Jonttu Piispalle        
(johanna.piispa@gmail.com). 
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Miksi aikuisena mukaan? : Koska retkellä on kivaa! Partio on oivallinen tapa viettää aikaa              
luonnossa ja erinomaisessa seurassa. Innokkaita aikuisia tarvitaan mukaan, jotta voimme          
tarjota taianomaisen ja ikimuistoistoisen retken lapsille. Teitä aikuisia tarvitaan         
avuksi mm: 

- saattajiksi rasteille 
- liikenteenohjaukseen  
- tavaroiden kuskaukseen eli kuskiksi (peräkoukullinen auto ja peräkärry) 
- keittiöön 
- kimppakyytien organisointiin 

 
Miten pääsen paikalle ja pois? : Kimppakyydein vanhempien kyydillä.  
Kaikki leirille lähtijät kokoontuvat Klaukkalan seurakuntakeskuksen parkkipaikalle       
lauantaina 28.2. Lähtö on klo 9.00 vanhempien avulla kimppakyydein.  
Vanhemmat noutavat lapset leiripaikalta kimppakyydein (kannattaa sopia aamulla myös         
paluukyydit). Parkkipaikalle mahtuu vain 10 autoa ja paikanpäälle pyritään saamaan          
liikenteenohjaus 
 
Ajo-ohjeet; Moottoritieltä tultaessa noustaan ylös toisesta Hyvinkään liittymästä, ekasta         
liittymästä noustaan Hanko-Mäntsälä- tielle ja tämän toisen liittymän tunnusmerkkinä         
voitaisiin pitää uuden uutta ABC huoltoaseman korkeaa tornia, joka näkyy hyvinkin kauas.            
Liittymässä lukee Hyvinkää keskusta ja muistaakseni Kytäjä. Liittymän oikealle puolelle jää           
seudun ainoa korkea toimistorakennus, jossa lukee PEREL. Liittymästä nousun jälkeen          
ajetaan lyhyen matkaa suoraa sitten käännytään vasemmalle alas ramppia ns. vanhalle           
Hämeenlinnan tielle. Rampista käännytään heti oikealle: tie numero 130, tätä tietä ajetaan            
noin 3 km , sitten käännytään vasemmalle ja tämä tie on Hyyppäräntie, joka ylittää              
moottoritien yli. Hyyppäräntietä ajetaan n. 1,3km. Tämä tie muuttuu Usmijärventieksi          
ratsastustallien jälkeen mutkan kohdalla ja jatketaan vielä n1,3 km. Saavutaan          
tienhaaraan. Tien oikealla puolella on ennen mäkeä ns. Valkoinen talo – siisti, iso talo,              
hyvin hoidettu piha- mäkeä ajetaan ylös - Usmirinteentietä, tätä ajetaan niin pitkälle            
kunnes oikealla puolella on puomi, jonka takana on Usmitupa, Usminrinteentie 111. 
 
Parkkipaikalta tuvalle on matkaa, joten varusteita joutuu kantamaan.  
 
Mitä muuta pitää huomioida? : 

- Varusteet pakataan sateelta hyvin suojaan.  
- Retkellä ollaan koko ajan ulkona eikä vaatteita ole juurikaan mahdollista kuivattaa,           

joten lämpimiä varavaatteita ja vaihtovaatteita pitää varata mukaan.  
- Nimikoi kaikki varusteesi lusikkaa myöten! 
- Jokainen retkeläinen pakkaa tavaransa itse, jotta retkellä tietää itse mitä on           

mukana ja mistä se löytyy (vanhemmat voivat toki auttaa tavaroiden valinnassa,           
mutta lapsi itse pakkaa ne rinkkaan tai laukkuun) 

- Yöpyvät sudenpennut nukkuvat sisällä, seikkailijat kaminalämmitteisessä teltassa 
 
Jes jes, halutaan mukaan, mistä lisätietoja? : Retken apulaisjohtaja Johanna “Jonttu”           
Piispa vastailee kaikkiin leiriin liittyviin kysymyksiin. Parhaiten tavoitettavissa sähköpostitse         
johanna.piispa@gmail.com. Puhelimella tavoittaa iltaisin ja viikonloppuisin p. 050 331 3092. 
Ilmoittautumiseen liittyvät kysymykset essi.ronkkko@klapaset.fi. 
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Varustelistelista päiväretkeläiset (Pikku-Ilvekset ja Tiikerit, ensimmäisen 
vuoden sudenpennut: 
  
Varusteet pakataan reppuun tai rinkkaan: 
Partiohuivi kaulaan 
Istuinalusta 
Suojapussi rinkkaan/reppuun 
Otsa-tai taskulamppu 
Pulkka tai liukuri (jos on lunta) 
Lumilapio (jos on lunta) 
Puukko 
Ruokailuvälineet kangaspussissa (lusikka, haarukka, veitsi, muki, syvä lautanen) 
Säänmukainen talvivaatetus 
Varavaatteita tarpeen mukaan (ainakin hanskat, sukat, villakerrasto) 
Muistiinpanovälineet (lyijykynä, vihko) 
Omat lääkkeet 
(max 2€:lla naposteltavaa, suosittelemme mm. pähkinöitä ja rusinoita) 
  
Mukaan ei tarvita omaa kännykkää. 
 
Varustelistelista (yöpyvät sudenpennut ja seikkailijat): 
 
Varusteet pakataan rinkkaan: 
Partiohuivi kaulaan 
Makuupussi 
Makuualusta 
Suojapussi rinkkaan/reppuun 
Istuinalusta 
Otsa- tai taskulamppu ja varaparistot 
Puukko 
Pulkka tai liukuri (jos on lunta) 
Lumilapio (jos on lunta) 
Tulikut vesitiiviisti pakattuna 
Ruokailuvälineet kangaspussissa (lusikka, haarukka, veitsi, muki, syvä lautanen) 
Pikkureppu lauantain rastikierrosta varten 
Rinkan sadesuoja/jätesäkki 
Säänmukainen talvivaatetus 
Vaihtovaatteita (ainakin hanskat, sukat, villakerrasto) 



Sisävaatekerta 
Unilelu (pakollinen sudenpennut) 
Hammasharja ja –tahna 
Omat lääkkeet 
Muistiinpanovälineet (lyijykynä, vihko) 
Kompassi  
Trangia (vain seikkailijat) 
Sukset (vain seikkalijat, jos on lunta) 
(max 3€:lla naposteltavaa) 
 
Mukaan ei tarvita omaa kännykkää. 
 
 
 
 
 
 

 


