
Lounais-Suomen latualueen kesäretki Repoveden kansallispuistoon 

Repoveden kansallispuisto tarjoaa monipuolisia retkeilymahdollisuuksia niin vasta-alkajille kuin harrastajille. Läh-

de Lounais-Suomen latualueen järjestämälle kesäretkelle. Nautitaan yhdessä ulkoilusta, retkeilystä ja telttasaunan 

löylyistä.  Retki on tarkoitettu kaikille Lounais-Suomen latualueen latuyhdistysten jäsenille. 

AIKA:  17.—20.6.2021 (to-su) 

MATKAT:  Linja-autokuljetus  

  Bussi 1: Raisio-Turku-Forssa ->Repovesi 

  Bussi 2: Pori-Huittinen-Forssa 

  Tarvittaessa kahdella bussilla Repovedelle asti. 

MAJOITUS:  Valkjärven leirialue, 

   majoittuminen omissa teltoissa 

RUOKAILU:  Omat eväät 

HINTA:  50,- /hlö (edellyttää n. 40 hlöä) 

Sisältää:  - Linja-autokuljetus Repovedelle 

  - Valkjärven varausleirialueen käyttö 

  - Opastetut päiväretket  

  - Telttasauna 

  - Lätynpaistoilta x 2 

Ilmoittautuminen viim. 10.5. 

ilpo.vuori@gmail.com tai tahvanainenmarjo@gmail.com 

MATKAOHJELMA 

Tämä matkaohjelma on suuntaa-antava. Tarkempi matkaohjelma kellonaikoineen ja retkiohjelmineen päivitetään myöhem-

min. Osallistujille lähetetään myös ”Hyvä tietää” -ohjeet matkaa varten. 

Torstai: Lähtö myöhemmin sovittavaan kellonaikaan bussireittien mukaan. Saapuminen Repovedelle, Saarijärven  

  paikoitusalueelle hyvissä ajoin alkuillasta. Paikoitusalueelta on n. 2km kävely leirialueelle. 

   Huoltoauto kuljettaa teltat ja mahdollisuuksien mukaan myös jotain muuta tavaraa. 

  Leirialueella telttojen pystytys ja yhteistä oleskelua. 

Perjantai: Ensimmäinen retkipäivä. Valittavana on kaksi eri mittaista opastettua retkeä. Mahdollisuus kulkea myös   

  omatoimisesti. Myöhemmin lämmitämme telttasaunan ja paistamme lättyjä. 

Lauantai: Toinen retkipäivä ja valittavana on jälleen kaksi eri mittaista opastettua retkeä. Telttasauna lämpiää ja illalla   

  vietämme yhteistä aikaa lättyjä paistaen. 

Sunnuntai: Teltat kasaan, paikan siivous ja klo 11 lähdemme kävelemään paikoitusalueelle, jossa linja-auto odottaa. 

   Kotimatkalla pidämme lounastauon. 

  

  

HUOM! Seuraamme korona –tilannetta ja noudatamme viranomaisten ohjeistuksia.  

 



VALKJÄRVEN VARAUSLEIRIALUE 

• Leirituvassa on istumatilaa pöytien äärellä n. 40-50 hlölle 

• Ulkokatoksiin mahtuu istumaan n. 25 hlöä 

• Leirituvan parvella sopii nukkumaan n. 6 hlöä ja leirituvan lattiallekin voi 
levittää telttapatjoja, pihalla on reilusti tilaa teltoille 

• Ruoanlaitto– ja astioiden pesukatos 

• Tulentekopaikka 

• Maakellari 

• Kaivo 

• Kuivakäymälät 

• Puuliiteri 

• Ranta on luonnonranta, jossa on kanoottilaituri, ei portaita veteen 

• Kaakkurinkierros kulkee leirialueen vierestä 

 

 

TELTTASAUNA 

• Telttasaunassa mahtuu samanaikaisesti saunomaan 6-8 hlöä 
Jos useampi hlö, saunomisaikaa kannattaa varata hieman enemmän 

• Sauna sijaitsee n. 20 metrin päässä Valkjärven rannasta 

Lue lisää retki– ja majoituskohteesta: 

www.repovedenkansallispuisto.fi  


