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Tänä vuonna Eräpoikien talviretki järjestetään 25.-27.3. Pajaniemen leirikeskuksessa 

Lempäälässä. Retkellä on luvassa perinteisen eräpoikatoiminnan lisäksi ehkä jotain uuttakin ja 
tietenkin Rapeeta retonkia®. Siispä nyt heti näppäimistö laulamaan, kun ilmoittaudut vuoden 

ensimmäiselle koko lippukunnan retkelle. 

Ensimmäisen vuoden sudenpennut eli Kultakarhut-lauma tulee retkelle vasta lauantaina ja 
palaavat sunnuntaina muiden eräpoikien mukana. Kaikki sudenpennut nukkuvat sisällä, mutta 

kaikille ei välttämättä riitä patjoja, joten yöpymisvälineinä makuupussi ja -alusta on 
ehdottomat. Vaikka sudenpennut yöpyvät ja ruokailevat sisällä on suurin osa ohjelmasta 

ulkona, joten varustautukaa sen mukaisesti. 

Ensimmäinen yöretki voi olla nuorelle sudenpennulle jännittävä, mutta nyt kannattaa lähteä 
mukaan sillä pääsee tutustumaan retkielämään yhdeksi yöksi tuttujen johtajien ja 

partiokaverien kanssa.  

Lähtö: Pyynikin Pappilalta 26.3. klo 8.30. 

Paluu: Pyynikin Pappilaan 27.3. klo 15.00. 

 

Varustelista: 

Pakkaa tavarasi rinkkaan omin käsin, jotta tiedät mistä mitäkin löytyy. Nimikoi varusteesi, 

niin ne ovat tallessa myös seuraavalla leirillä. 

• Partiohuivi (kaulassa retken ajan) 

• Makuupussi ja alusta 

• Lämpimät ja vedenpitävät kengät 

• Lämpimät ulkoiluvaatteet  

• Villasukat, pipo ja hanskat x2 

• Lämmintä vaihtovaatetta 

• Ruokailuvälineet 

• Puukko 

• Otsalamppu 

• Varaparistot 

• Saunomis- ja peseytymisvälineet 

• Partiopaita 

• Vesipullo 

• Hygieniavälineet 

• Mahdolliset henkilökohtaiset lääkkeet 

• Muistiinpanovälineet (kynä ja vihko) 

• Omaa naposteltavaa kohduulla 

• Rinkan täydeltä iloista leirimieltä! 

• Ei puhelimia tai muuta viihde-

elektroniikkaa! 

 

Ilmoittautuminen hoidetaan KUKSA-jäsenrekisterijärjestelmän avulla. Ilmoittautumaan 

pääset tästä: kuksaan.fi/48726. Muistathan ilmoittautumisen yhteydessä kertoa, mikäli pääset 

auttamaan kyydityksissä jompaankumpaan suuntaan. Kyydityksissä auttamaan pääseville 
ilmoitetaan kyytien tarpeesta 23.3. 

Ilmoittautumisaikaa on 20.3. klo 23.59 asti ja ilmoittautuminen on tämän jälkeen sitova. 

Reissumaksu maksetaan Tampereen Eräpoikien tilille ilmoittautumisen yhteydessä. Reissun 
hinta on 10€ (ensimmäisen vuoden sudenpennut). Hinta kattaa majoituksen, ruuan sekä muun 

materiaalin. Ilmoittautumisajan päätyttyä reissumaksua ei palauteta. Reissumaksun tulee 

näkyä Eräpoikien tilillä viimeistään 23.3.2020, muuten leirille osallistuminen ei ole 

mahdollista. 

 

Iljanne 2022 

Tampereen Eräpoikien kevätretki 
25.-27.3. 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=48726
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Maksuohjeet: 

Pankki: Oma Säästöpankki 

Tili: FI36 4108 0010 3698 10 

Hinta: 10,00 € 

Saaja: Tampereen Eräpojat ry 

Viesti: Iljanne + osallistujan nimi 

 

Lähde mukaan viettämään mahtava viikonloppu partiokavereiden kanssa! Mikäli mieleen 

tulee jotain kysyttävää, ota yhteyttä leirinjohtajiin! 

Annika Hakala annika.hakala@taer.fi  0403582500 

Eppu Hassinen  eppu.hassinen@taer.fi  045 872 4333 
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