
Vinkkejä ensimmäiselle retkelle 
 

Retket ovat partion suola ja pippuri, ja niille kannattaa 

ehdottomasti osallistua. Monet partiotaidot ja partiossa 

tehtävät jutut ovat sellaisia, ettei niitä voi tehdä sisällä 

koloilloissa. Jännimmän jutut tapahtuvatkin siksi monesti 

retkillä.  

 

Retkiä on tavallisesti noin 2-3 toimintakaudessa, eli 

syksyllä ja keväällä on yhteensä noin 6 erillaista retkeä. 

Hööt –joukkueella on tänä syksynä on jo koetun 

päiväretken lisäksi kaksi joukkueen omaa yöretkeä (yksi 

syyskuussa ja yksi marraskuussa) sekä koko lippukunnan 

yhteinen syysretki (lokakuussa). 

 

Retkikirje ja ilmoittautuminen 
Noin 2-3 viikkoa ennen retkeä jaetaan retkikirje. Siitä 

selviää retken kohde, hinta, aikataulu ja varustelista, mitä 

retkellä tarvitaan.  

 

Retkikirjeen alaosaa käytetään retkelle ilmoittautumiseen. 

Ilmoittautuminen on hyvä tehdä mahdollisimman pian, 

mutta aivan viimeistään retkiviikonloppua edeltävänä 

keskiviikkona, koska torstaina käydään monesti jo 

kaupassa. Mitä aiemmin tulostaan tietää, sen paremmin 

pystymme suunnittelemaan retken ohjelmaa ja 

ruokalistaa, eikä meidän tarvitse pelätä peruuntumista 

vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Ilmoittautumislappu 

tarvitaan jokaiselta alaikäiseltä osallistujalta paperisena, 

jotta partiovakuutuksen ehdot olisivat voimassa. 

 

Retkimaksu maksetaan joko käteisellä (yleensä joukkueen 

omissa retkissä) tai lippukunnan tilille (isommissa 

tapahtumissa, kuten koko lippukunnan retket). Maksu on 

yleensä 10-20 euroa riippuen retken pituudesta, 

ohjelmasta ja ruasta. Retket toteutaan nollabudjetilla, eli 

niistä ei tule lippukunnalle voittoa. Usein päinvastoin, eli 

lippukunta osallistuu leirikustannuksiin. 

 

Mitä mukaan? 
Retkikirjeen varustelistasta selviävät mukaan otettavat 

varusteet. Kovin kalliita retkivarusteita ei välttämättä 

tarvitse alkuvaiheessa hankkia, varsinkin kun lapsilla on 

tapana kasvaa ulos vaatteistaan. 

  

Makuupussin kannattaa olla kohtalaisen lämmin vaikka 

nukutaankin sisällä, sillä puulämmitteiset mökit ovat 

alkuun kylmiä. Makuualustaksi kelpaa alkuun normaali 

solumuovinen alusta. Puukkoa käytetään monenlaiseen 

askarteluun ja vuoleskeluun ja sen kannattaa olla terävä ja 

turvallinen. Monissa lasten puukoissa on kättä suojaava 

hela (joka estää käden luisumasta terälle). Tavarat 

pakataan joko rinkkaan tai isoon kassiin. Kunnon 

vaellusrinkkaa ei vielä alussa tarvitse, sillä kävelyretket 

ovat pääsääntöisesti päiväretkiä. 

 

Omat eväät? 
Retkellä saa ottaa ”omia eväitä”, eli retkikarkkeja. Jotta 

tilanne ei karkaisi käsistä, kirjeessä on säädelty suurin 

sallittu eväiden hinta.  

 
Kännykät, elektroniikka ja kalleudet 
Kännykkää ei tarvitse retkellä ja se on helppo hukata. 

Leirin johtajat saa aina kiinni leirin aikana, joten viesti 

kulkee sitä kautta. Kämpillä ei monesti ole sähköä, joten 

laitteita ei voi ladata. Muutenkin kalliiden tavaroiden 

ottamista retkelle kannattaa välttää. Lippukunta ei vastaa 

hukkuneista tavaroista, mutta partiovakuutuksesta saa 

normaaleissa vahinkotilanteissa korvauksen. 
 
Koti-ikävä 
Varsinkin ensimmäisellä retkellä saattaa koti-ikävä joskus 

yllättää. Johtajille kannattaa silloin tulla rohkeasti 

juttelemaan ja monesti ikävästä pääseekin näin yli. Kotiin 

soitteleminen saattaa ehkä auttaa, mutta joskus 

pahentaakkin tilannetta. Monesti koti-ikävä haihtuu yhtä 

nopeasti kuin on tullutkin, kun jännä ohjelma jatkuu. 

 

Ensimmäinen retki on yleensä yhden yön mittainen, 

seuraava koko viikonlopun. Niin retkeilyyn pääsee 

totuttelemaan askel kerrallaan. Jos ikävä ei parane, retkeltä 

pääsee tietenkin myös kotiin. Suosittelemme kuitenkin, 

että kotiin ei lähdettäisi ihan helposti, jolloin leiriläinen 

rohkaistuu jatkossakin lähtemään yöretkille. 

 
Kyydit 
Lähialueilla oleville retkille mennään monesti 

vanhempien kimppakyydillä. Retkikirjeessä on kohta, 

jossa voi kertoa voiko vanhemmat viedä tai hakea retkelle. 

Lopulliset kyytijärjestelyt sovitaan retkelle lähdön 

yhteydessä. Samalla on saatavilla ajo-ohjeita retkipaikalle. 

 

Yhteystiedot 
Retkikirjeessä on mainittu keneltä voi kysyä lisätietoja. 

Samasta numerosta saa retken vastuuhenkilön kiinni myös 

retken aikana. 


