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Partiossa parasta ovat erilaiset retket ja leirit.  
Ryhmien kannattaakin retkeillä matalalla  
kynnyksellä ja muistaa, että loistavia retki- 
paikkoja löytyy myös lähialueilta. Retket voivat 
kestää viikonlopun yli, tai ryhmä voi lähteä  
aamulla liikkeelle ja palata illaksi kotiin.

R etkeilyn ei tarvitse aina tarkoittaa erämaahan 
lähtemistä ja hampaat irvessä vaeltamista. 
Myös päiväretki on retki! Etenkin nuoremmille 

ikäkausille retki lähimetsäänkin voi olla suuri seikkailu. 
Tähän materiaaliin on kerätty helposti saavutettavia 
retkipaikkoja pääkaupunkiseudulta.

RETKIPAIKKA-
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Valitse retkikohde, johon pääsee julkisilla 

liikennevälineillä tai pyöräillen.  

Ota siirtymä osana retkeä. Montako eri 

lintulajia ehditte bongata pyöräillessänne 

kohteeseen?

Suosi merkittyjä reittejä. Ulkoilusta nauttii 

enemmän, kun pelkoa eksymisestä ei ole. 

Lisäksi pienten jalkojen on helpompi kävellä 

rakennettuja reittejä pitkin. Muista silti 

ottaa aina mukaan myös kartta!

Hyödynnä valmista ohjelmaa. Pääkaupun-

kiseudulla on lukuisia luontopolkuja ja kiin-

torasteja, joiden käyttö on ilmaista. Karttoja 

on netistä ladattavissa pilvin pimein. 

Ennakoi. Käykää ryhmän kanssa retken 

säännöt läpi etukäteen ja pohtikaa kokouk-

sessa yhdessä, miten eksymistilanteissa 

tulee toimia. Etenkin pienempien lasten 

kanssa on syytä harjoitella myös rinkan 

pakkaamista (ja sieltä tavaroiden  

löytämistä!) etukäteen.

Pyydä lasten vanhempia avuksi.  

Vaikka vanhemmat eivät voisi sitoutua 

säännölliseen viikkotoimintaan, lähtee 

moni varmasti mielellään nuotiomestariksi 

tai uimavalvojaksi kertaluonteisesti.  

Et tiedä, jos et kysy!

JOS RETKELLE LÄHDÖN KYNNYS 
ON KORKEA, ALOITA NÄISTÄ:

Sopikaa  
lippukunnan johtajiston  

kanssa suunnittelukokous, 
jossa jokainen voi suunnitella 

oman ryhmänsä retkeä.  
Samalla voidaan jakaa  

lippukunnan käytänteet  
ja parhaat retki- 

vinkit.
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FALLKULLAN KOTIELÄINTILALLA pääsee tutus-
tumaan perinteisiin kotieläimiin. Tilalle on vapaa 
pääsy. Navettojen aukioloajat kannattaa tarkistaa 
etukäteen Fallkullan nettisivuilta. Voit myös varata 
ryhmällesi maksullisen opastuksen tai vuokrata 
sisätilan päärakennuksen yläkerrasta. Yläkerran 
vuokra on helsinkiläisille rekisteröidyille yhdis-
tyksille ilmainen. Tilalle on kävelymatka Tapanilan 
juna-asemalta.

SEURASAARESSA on hyvät ulkoilumaastot, sekä läpi 
vuoden avoinna oleva grillauspaikka, josta löytyy 
myös puita. Seurasaaren kahviloiden ja ravintolan 
aukioloajat kannattaa tarkistaa etukäteen, sillä osa 
on auki ainoastaan kesäkaudella. Lisäksi Seurasaa-
ressa sijaitsee ulkomuseo (pääsymaksullinen, auki 
vain kesäkaudella), jonka rakennukset ovat peräisin 
1600-1800-luvulta. Seurasaareen pääsee helpoiten 
bussilla numero 24. 

ESPOO
ISOSSA VASIKKASAARESSA Espoon rannikolla si-
jaitsee suihkullinen uimaranta, sekä keittokatoksia, 
jotka ovat käytössä myös talvisin. Saaren ravintola 
Gula Villan on avoinna kesäkaudella. Liikunnallisia 
mahdollisuuksia Iso Vasikkasaari tarjoaa lento-
pallokentän, frisbeegolf -radan, sekä kiintorastien 
muodossa. Kiintorastien kartat saa tulostettua 
Espoon kaupungin sivuilta. Kesäisin Isoon Vasik-
kasaareen kulkee saaristovene, jonka kyytiin voi 
hypätä esimerkiksi Otaniemestä, Matinkylästä tai 
Haukilahdesta.  

ESPOONLAHDEN LUONNONSUOJELUALUE sopii 
hyvin päiväretkikohteeksi. Luonto on kaunista leh-
tomaista metsää, ja alueen kiertää merkitty polku. 
Luonnonsuojelualueelta löytyy myös lintutorni, 
josta voi kiikaroida Espoonlahdelle. Lintutornin 
lähellä on ontto tammi, jonka sisälle voi sujahtaa 
vaikka aikuinen. Kesäisin rajatulla alueella pää-
see myös näkemään suomenkarjaa laiduntamassa. 
HSL Reittioppaaseen kannattaa laittaa osoitteeksi 
Lasilaakso 18.

PÄIVÄRETKET
Pääkaupunkiseudulta löytyy useita päiväretkeilyyn sopivia kohteita. 
Huomaathan, että näissä paikoissa telttailu ei ole sallittua!

VANTAA
SOLTORPIN LUONTOPOLKU Vantaan Hämeenkylässä Ke-
santotiellä on 560 metriä pitkä toiminnallinen luontopolku, 
joka sopii etenkin sudenpennuille ja perhepartioryhmille. 
”Löytöretki metsään” -materiaalit löytyvät Vantaan kau-
pungin nettisivuilta. Luontopolun lähelle pääsee bussilla.

PITKÄKOSKEN ULKOILUALUE Helsingin ja Vantaan rajalla 
sopii hyvin päiväretkikohteeksi. Alueella on valittavana 
paljon erimittaisia reittejä ja Vantaanjoessa sekä muussa 
monipuolisessa luonnossa riittää tutkittavaa. Hyvällä säällä 
myös Pitkäkosken ulkoilumaja on auki. Ulkoilureitit sopivat 
pyöräilyyn, ja alueella on mahdollista liikkua pyörätuolilla. 
Pitkäkosken ulkoilualueelta löytyy nuotiokatos, wc ja ros-
kakoreja. Alueelle on melko hyvät julkiset yhteydet.

KAUNIAINEN
KASAVUOREN LUONTOPOLKU Kauniaisissa kulkee pää-
sääntöisesti kuntorataa pitkin. Alueella on myös rata luon-
tokuntosalisuunnistusta varten, sekä mobiilisuunnistus-
mahdollisuus. Kartat saa ladattua suunnistusseura OK77:n 
nettisivuilta. Matkan varrella kannattaa ehdottomasti 
tutustua myös Stockmannin huvilan raunioihin. Koivuho-
vin juna-asemalta on kävelymatka reitin lähtöpisteelle.
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PIHLAJASAARESSA onnistuu matalan kynnyk-
sen saariretkeily! Kesällä Pihlajasaareen pääsee 
Merisatamasta tai Ruoholahdesta JT-Linen lautalla. 
Pihlajasaaressa on esimerkiksi kahden kilometrin 
mittainen luontopolku sekä kolme keittokatosta, 
joissa on polttopuut ja vesipiste. Pihlajasaaressa on 
maksullinen telttailumahdollisuus.

ESPOO
LUUKIN ULKOILUALUEELTA löydät useita yöret-
keilyyn sopivia kohteita. Osa Luukin ulkoilualueen 
kohteista on saavutettavissa myös pyörätuolilla. 
Alueelta löytyy helposti telttapaikkoja. Alueella 
on hyvät suunnistusmaastot ja useita valmiiksi 
merkittyjä kävelyreittejä, sekä hyviä uimapaikkoja. 
Voitte lähteä vaikka snorklailuretkelle! Erityisen 
helposti julkisen liikenteen avulla saavutettavissa 
ovat Kaitalampi ja Halkolampi. Niiden läheisyyteen 
pääsee bussilla esimerkiksi Helsingin Elielinau-
kiolta. 

NUUKSION RANNALLA on Pääkaupunkiseudun 
Partiolaisten telttailualue ja tulipaikka, jonka voi 
varata. Rannan varaaja on ensisijainen nuotiopaikan 
käyttäjä ja etuoikeutettu rannan nukkumapaik-
koihin. Paikalla on puita ja wc (puuliiterin ja wc:n 
avaimet vain varaajille). Bussi 245a pysähtyy noin 
15 min kävelymatkan päähän.

VANTAA
SIPOONKORVEN KANSALLISPUISTOSTA löytyy 
useita valmiita reittejä, joista lyhimmät sopivat 
hyvin myös sudenpentujen ensimmäiselle yöret-
kelle. Alueella on myös yksi esteetön reitti (vaativa 
maasto). Leiriytyminen on sallittua Kalkkiruukin 
ja Ängesbölen telttailupaikoilla. Eri reittien lähtö-
paikoille pääsee autolla ja kävelymatkan päähän 
julkisilla liikennevälineillä.

YÖRETKET
Yöretkiä varten ei tarvitse lähteä aina kauas.  
Pääkaupunkiseudulla julkinen liikenne vie luonnon ääreen.

Kaikkien piirin kämppien ja maastokohteiden  
varaukset tapahtuvat osoitteessa 
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Piirin Erätaito 0  
-kurssilla opetellaan perus- 

erätaitoja, kuten nuotion sytyttämistä 
ja kompassin käyttöä, sekä opetellaan 

itse laittamaan retkiruokaa.  
Jos siis taitosi ovat ruosteessa, tai  

olet vasta aloittamassa partio- 
taipaleesi, osallistu puolen  
päivän mittaiselle kurssille,  

jonka jälkeen ryhmän vieminen  
retkelle ei jännitä!
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