
Käännä à 

Sudenpentujen syysretki 25.–27.10.2019 

Kepparikarnevaalit 
Sädetyttöjen keppiheppaystävät haluavat myös juhlia sädetyttöjen 
synttäreitä. Niinpä on aika järjestää kunnon Kepparikarnevaalit, jonne 
myös sädetyttöjen sudenpennut kutsutaan mukaan! 
Kepparikarnevaaleilla pidetään hauskaa ja harjoitellaan partiotaitoja 
yhdessä keppihevosten kanssa. 
 
Aika ja paikka 

Kepparikarnevaalit järjestetään 25.–27.10. 
Paattisilla. Kuljetus järjestetään tilausbussilla, 
paitsi jos tulet mukaan vasta lauantaina. 
Retkelle lähdetään Nummen kololta 
(Papinkatu 2) perjantaina klo 18 ja takaisin 
kololla olemme sunnuntaina klo 15. 
 
Ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu Kepparikarnevaaleille Kuksassa 
osoitteessa http://kuksaan.fi/30519 
viimeistään 20.10. 
 

Osallistumismaksu 

Osallistumismaksu on 30 euroa ja se 
maksetaan Kaarinan Sädetyttöjen tilille nro. 
FI14 7997 7997 7261 25 viimeistään 20.10. 
Varaudu esittämään kuitti maksusta retkelle 
lähtiessä. Jos osallistumismaksu on liian 
korkea, voit hakea avustusta hallitukselta 
sähköpostitse (puheenjohtaja 
roosa.tiusanen@sadetytot.net). 
 
Peruutusehdot 

Ilmoittautuminen on sitova 20.10. jälkeen. 
Peruutuksesta ilmoitetaan Eeva Kivilälle. 
Jos peruutus tehdään 20.10. jälkeen tai 
ilmoittautunut ei saavu tapahtumaan, 
osallistumismaksua ei palauteta. 
Sairastapauksessa voit hakea korvausta 
omalta vakuutusyhtiöltäsi tai 
partiovakuutuksesta. 
 
Perheet ja ystävät mukaan! 

Kepparikarnevaaleille ovat tervetulleita myös 
sädetyttöjen vanhemmat, sisarukset ja 
ystävät! Alle kouluikäisillä on oltava mukana 
oma aikuinen. Ei-partiolaiset ilmoittautuvat 
samassa Kuksa-osoitteessa, mutta 
kirjautumatta. 
 
  



Käännä à 

Varustelista 

Pakkaa varusteet rinkkaan tai isoon reppuun, 
jonka pystyt kantamaan itse. Nimikoi kaikki 
varusteesi. Opettele pakkaamaan tavarasi 
itse, erityisesti makuupussi ja -alusta voivat 
olla hankalia. Pakkaa yhdessä aikuisen 
kanssa, jotta tiedät, mitä sinulla on mukanasi 
ja mistä löydät tavarasi. Retkellä nukutaan 
sisällä, mutta muuten ollaan lähes koko ajan 
ulkona, joten ota se huomioon, kun valitset 
varusteitasi. Jos sinulla ei ole kaikkia 
varusteita, voit kysyä niitä lainaksi johtajilta. 
 

• partiohuivi kaulaan 
• partiopaita 
• lämmin makuupussi 
• makuualusta 
• lämmin yöpuku 
• hammasharja ja hammastahna 
• hiusharja ja hiuslenkkejä 
• nenäliinoja 
• huulirasva 
• kasvopyyhe ja saippua 
• pyyhe, laudeliina, shampoo ja saippua 

saunaan, jos haluat 
• särkylääke, jota olet tottunut 

käyttämään 
• henkilökohtaiset lääkkeet 
• laastaria 
• ulkohousut 
• tuulenpitävä ja lämmin takki 
• alusvaatteita ja sukkia 
• lämpökerrasto 
• välihousut, esim. college, villa tai 

fleece 
• pitkähihainen paita, esim. college 
• villa- tai fleecepaita 
• kaksi pipoa, kahdet hanskat, villasukat 

ja kaulahuivi 

• vaihtovaatteita 
• säänmukaiset ulkoilujalkineet 
• sadetakki ja sadehousut sekä 

kumisaappaat 
• särkymättömät ruokailuvälineet 

suljettavassa kangaspussissa (syvä 
lautanen, muki, metalliset haarukka, 
veitsi ja lusikka, astiapyyhe) 

• terävä puukko kunnollisessa tupessa, 
jos omistat 

• otsa- tai taskulamppu ja varaparistot 
• särkymätön juomapullo 
• päiväreppu 
• istuinalusta 
• OEK-laulukirja, jos omistat 
• (villa)sukka askartelua varten, jos 

kotoa löytyy ylimääräinen 
• muistiinpanovälineet 
• silmälasikotelo, jos tarvitset 
• vähän herkkuja, jos haluat 

 

Nähdään Kepparikarnevaaleilla! 

Riina, Aallotar ja Lauri 
 
Lisätietoja retkestä 

Eeva Kivilä 
eeva.kivila@sadetytot.net 
0400 013 334 
 

 


