Kasu-Jamppi 

Saarijärvellä 14.-16.6.2019

Mikä?
- Kalevan Suuntatyttöjen kesäretki
Milloin?
- Retki alkaa perjantaina 14.6. kello 18.00 Kalevan kirkolta vanhempien
kyydeillä
- Retki päättyy sunnuntaina 16.6. kello 15.00 Saarijärvellä, vanhemmilla
mahdollisuus tulla tutustumaan leirialueeseen kello 13.00 eteenpäin,
kotiin vanhempien kyydeillä
Missä?
- Kalevan Karhujen leirialueella Kangasalan Saarijärvellä (ajo-ohje
liitteenä), yöpyminen teltoissa
Jamboree, kavereiden kesken Jamppi, tarkoittaa suurta riemukasta
kokoontumista. Partiolaiset ovat jo kautta aikojen järjestäneet eri kokoisia
jamboreita. Tänä vuonna järjestetään koko maailman partiolaisten jamboree
yhdysvalloissa, josta me pidämme oman version tutulla Saarijärvellä.
Tervetuloa siis nauttimaan perinteisestä kesäretkestä jamboreella
maustettuna. Myös vanhemmilla ja muilla perheen jäsenillä on mahdollisuus
kokea hieman Kasu-Jamppia. Sunnuntaina kello 13.00 eteenpäin järjestämme
pienen jamppi-rastiradan ja tarjolla on myös päiväkahvit. Retki päätetään
yhteiseen lipunlaskuun.
Ilmoittautuminen tapahtuu viimeistään 9.6. huoltajan Partio-ID:llä
osoitteessa https://kuksaan.fi/28497
Retken hinta on 26 €, joka sisältää ruuat ja muut materiaalit. Retkimaksu
laskutetaan sähköpostitse ennen retkeä. Ilmoittautuminen on sitova,
retkimaksu palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan.

Jos tulee retkestä kysyttävää, voit laittaa viestiä:
retkenjohtaja Kirsi Vilkko, kvi@iki.fi, 040-5802550

Varusteluettelo: (pakatessa muista pitää mielessä säätilanne)
-

rinkka tai reppu, jossa kaikki tavarat on helppo pitää mukana
makuupussi, makuualusta, yöasu ja muut yöpymisvälineet
sadetakki, sadehousut ja kumisaappaat
partiohuivi kaulaan, partiopaita, sekä väiski (jos on)
säänmukainen ulkoiluvaatetus
lämmintä vaatetta (pipo, hanskat, villasukat, villapaita,
pitkähihainen aluskerrasto)
hellevaatetta
lenkkarit tai muut leirialuekäyttöön soveltuvat jalkineet
uima-asu, pyyhe, ympäristöystävällinen pesuaine, hiusharja
hammasharja ja -tahna, hammasmuki
ruokailuvälineet (tarpeeksi iso syvä lautanen, muki, lusikka,
haarukka, veitsi) kangaspussissa
juomapullo vedellä täytettynä
puukko, pieni ensiapupakkaus, tasku-/otsalamppu
päähine (koko ajan päässä!)
nenäliinoja, henkilökohtaiset lääkkeet ja hygieniatarpeet
hyttysmyrkky ja ensiapua kutiaviin hyttysenpistoihin tarpeen mukaan
aurinkorasvaa ja aurinkolasit tarpeen mukaan
riittävästi vaihtovaatetta (puhtaat sukat joka päivälle, ainakin
yhdet vaihto-alusvaatteet)
rannekello, muistiinpanovälineet
sudenpennut: Sudenpennun jäljet -kirja
seikkailijoista ylöspäin: kestävää narua, kompassi

Ajo-ohje Saarijärvelle:
Käännytään Sorilasta kohti Viitapohjaa Pulesjärventielle. Ajetaan tietä 5 km
kunnes risteys oikealle. Tienviitassa lukee Paalijärventie. Ajetaan tätä
hiekkatietä noin 7 km, jonka jälkeen risteys oikealle. Risteyksessä kyltit
"Rakkarintie" ja "Kalevan karhut". Käännytään risteyksestä ja ajetaan noin 1
km kunnes tulee vastaan suurehko levennys, jossa parkkialue sijaitsee.
Parkkialueelta kämpälle johtaa tie "Karhunpolku", matkaa noin 1 km, josta
viimeinen 100 metriä polkua.

