
 

 
 

RETKIKIRJE  
 

KIPINÄN HETKI 2016 
 

Hiidenalueen sudenpentu- ja seikkalijakilpailu 16. 4. 2016 

Lohjan Nummella 

 

Seikkailijat opettelivat ennen kisoja nuotion sytyttämistä. Se tuntui kovin vaikealta. Puut 

olivat vähän kosteita ja kiehiset eivät kipristyneet niin kuin sampo oli näyttänyt. Mutta 

yritettävä oli, jos vaikka kisoissa pitäisi tehdä nuotio! Reipas seikkailijapoika Saku otti 

viimeisen tulitikun askista: ”Jospa se tällä syttyisi”, hän mietti. Hän raapaisi tikun ja vei 

sen kiehisen alle. Se syttyi kipinöiden ja hiljalleen tuli lähti leviämään pienempiin puihin. 

Vaivalla veistetty kiehinen kipinöi, kipristyi ja viimein mustui. Aivan viimeisestä 

puulastusta sinkosi erityisen kirkas kipinä. Se ei muiden kipinöiden tavoin sammunut 

hetken leijailtuaan, vaan se kohosi yhä ylemmäs ja ylemmäs. Liekö ollut kova työ kiehisen 

takana tai terävä tikunraapaisu syynä, mutta tämä Kipinä tunsi suurta paloa selvittää, 

mistä tällainen energia peräisin josta se oli itsekin saanut alkunsa. Miten kummassa 

partiolaiset olivat siihen pystyneet?  Se lähti vaivihkaa tutkimaan asiaa, niin ettei 

yksikään seikkailija tai sudenpentu huomaisi sitä… 

 

Lähdemme xxxx -lauman kanssa mukaan Hiidenalueen kisoihin!  

Osallistuminen on kilpailuun on päiväretki, päivä vietetään ulkona. Kilpailu koostuu 
erilaisista tehtävärasteista ja helposta suunnistusreitistä. Reitin pituus on noin 5 km. 
Kilpailuun osallistutaan ja kaikki tehtävät tehdään joukkueina. Sudenpentujen ja 
seikkailijoiden mukana on koko päivän ajan aikuinen saattaja. 

 

Lähtö: aika, paikka, millä mennään 

Paluu: arvioitu aika, paikka 

 

 



 

 
 

Varusteet: 

- säänmukainen ulkovaatetus 
- hyvät, säänmukaiset jalkineet 
- reppu 
- puukko 
- ensiside tai vastaava 
- kello  
- kynä  
- istuinalusta 
- partiohuivi 
- heijastin 
- valmiiksi täytetty juomapullo, vähintään 0,5l 
- eväät (Lämmin ruoka tarjotaan maalissa. Mukaan tarpeeksi omia 

eväitä, jotta jaksaa koko päivän. ) 
- ruokailuvälineet  
- vuoden 2016 jäsenkortti tai tosite Suomen Partiolaisten jäsenyydestä 
- vaihtovaatteet  

 

Kaikki varusteisiin tulee merkitä nimi ja lippukunta. Pakkaa tavarat reppuun. Reppuun 
tulee jättää hiukan tilaa joukkueen yhteisille varusteille. 

 

Puhelinten hallussapito ja käyttö partiotaitokilpailussa on kielletty, joten kännykkää ei 
kannata ottaa mukaan. Saattajalla on puhelin mukana hätätilanteita varten. 

 

Ilmoittautuminen:  

 

Osallistumismaksu:  

 

 

 

 

 

  



 

 
 

ILMOITTAUTUMINEN 
Kipinän Hetki 16. 4. .2016 
 

 

Nimi:_____________________________________________________ 

 

Syntymäaika: ______________________________________________ 

 

Erityisruokavaliot:___________________________________________ 

 

Muuta huomioitavaa: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Huoltaja nimi ja puhelin tapahtuman aikana: _______________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus 
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