
 

 

Kaupunkiretkipäivä Seikkailu halki Euroopan Retkikirje 

26.9.2020 Loimaa 

Lounais-Suomen partiopiiri 

 

TERVETULOA SEIKKAILU HALKI EUROOPAN- KAUPUNKIRETKIPÄIVÄÄN!  
 

Mahtavaa, että seikkailijavartionne on ilmoittautunut mukaan Lounais-Suomen 

partiopiirin kaupunkiretkipäivään 26.9.2019 Loimaalle! 

 

Päivä alkaa ilmoittautumisella klo 9.45 – 10.15 Loimaan kaupunginkirkon parkkipaikalla (suuntaa 

antava osoite Papinkadun päässä, Ratakadun puolella) ja päivä päättyy samaan paikkaan klo 16.  

Parkkipaikkoja löytyy kirkon vieressä olevien juna- ja linja-autoasemien pihasta sekä läheiseltä 

Sammonkadulta. Huom! Kirkon parkkipaikkaa ei voi hyödyntää parkkeeraukseen. 

 

Ilmoittautuminen on auki klo 9.45 -10.15 ja sitä varten saattaja tuo mukanaan täytettynä retkikirjeen 

liitteenä lähetetyn ilmoittautumislomakkeen. Lähtösanat lausutaan klo 10.15, jonka jälkeen vartiot 

saavat aloittaa lähtötehtävän.  

 

Pakatkaa vartiollenne mukaan seuraavat varusteet: 

 

• Retkikirjeen liitteenä oleva ilmoittautumislomake täytettynä 

• Karttalaukku 

• Pienet ea-välineet 

• Käsidesi  

• Vihko ja vähintään 2 kpl lyijykyniä  

• Trangia (1 kpl/5 hlö), trangiassa oltava 2 kpl kattilaa, trangian polttoaine,  

tulitikut tms. trangian sytyttämiseen 

• 3 kpl vihannesveistä, joista yksi sahalaitainen/5 hlö 

• Pieni leikkuulauta 3 kpl/5 hlö 

• Kuorimaveitsi 

• Muovipussi/-pusseja likaisille astioille (tapahtumassa ei ole mahdollista  

pestä omia astioita, trangiaa tai ruoan valmistusvälineitä) 

• mittavälineinä teelusikka ja 1 dl mitta 

• 1 litra vettä 

• Saha 

• Vasara 

• Sakset 

• Mitta 

 

Lisäksi jokainen ottaa mukaan: 

 

• Partiohuivi (pidetään kaulassa koko päivän) 

• Istuinalusta 

• Evästä 

• Ruokailuvälineet ja muovipussi likaisille astioille, sillä tiskausmahdollisuutta ei ole 

• Juomapullo täytettynä´ 

• Säänmukainen varustus (tapahtuma on kokonaisuudessaan ulkona) 

 



 

 

 

 

 

Päivän aikana valmistetaan lounas trangialla, mutta myös pientä evästä on hyvä ottaa mukaan.  

Jos vartion erityisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat eivät ole olleet tiedossa 

ilmoittautumishetkellä, tulee ne ilmoittaa keskiviikkoon 16.9.2020 mennessä osoitteeseen 

camilla.rautala@partio.fi. 

 

Kuluttaja-haaste 

Kaupunkiretkipäivän ohjelma on rakennettu niin, että seikkailijat tulevat sen aikana tehneeksi 
uuden seikkailijaohjelman mukaisen Kuluttaja-haasteen. Merkit eivät kuulu tapahtuman hintaan.  

 

Ottakaa lisäksi mukaan iloista mieltä ja yhdessä tekemisen meininkiä! 

Kaupunkiretkipäivä ei ole kilpailu, joten voitte tehdä tehtävät kaikessa rauhassa 

ja nauttia syksyisestä päivästä. 

 

Tervetuloa mukaan! 

 

 

Kv- ja aatejaoston ja seikkailijajaoston puolesta, 

Tapahtuman johtaja Camilla Rautala 

camilla.rautala@partio.fi, 0400 790069 


