Kalevan Suuntatyttöjen kesäretki

Loiske
Kangasalan Saarijärvellä 27.-29.7.2018

Kalevan Suuntatyttöjen kesäretki pidetään Kalevan Karhujen leirialueella Kangasalan
Saarijärvellä. Retkellä on telttamajoitus. Retkellä ohjelmassa on perinteistä kesäretkeilyä
veden äärellä ja vedessä.
Lähtö tapahtuu perjantaina 27.7. kello 17 Kalevan kirkolta. Matkaan lähdetään vanhempien kyydeillä. Määränpää on
Saarijärven pohjoispuolen parkkipaikka (P-”Lentokenttä”, katso ajo-ohje kääntöpuolella).
Paluu tapahtuu vanhempien kyydeillä sunnuntaina 29.7. kello 15 Saarijärven pohjoispuolen parkkipaikka (P”Lentokenttä”, katso ajo-ohje kääntöpuolella).
Leirin hinta on 28 €, sisältää ruuan, tarvikkeet. Ilmoittautuminen tapahtuu 20.6. mennessä Kuksan kautta.
Ilmoittautuminen on sitova, leirimaksu palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan.
Varusteluettelo:
-

rinkka tai reppu, jossa kaikki tavarat on helppo pitää mukana
makuupussi, makuualusta, yöasu ja muut yöpymisvälineet
sadetakki, sadehousut ja kumisaappaat
partiohuivi kaulaan, partiopaita
säänmukainen ulkoiluvaatetus
lämmintä vaatetta (pipo, hanskat, villasukat, villapaita, pitkähihainen aluskerrasto)
hellevaatetta
lenkkarit tai muut leirialuekäyttöön soveltuvat jalkineet
uima-asu, pyyhe, ympäristöystävällinen pesuaine, hiusharja tai -kampa
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
puukko, kestävää narua, kompassi ja muistiinpanovälineet

Lisätietoja:
Iida Lyly, puh. 040 738 5266, iidalyly@gmail.com
Linnea Nevala, puh.044 035 7588, linnea.nevala@gmail.com,

Ajo-ohje Kangasalan Saarijärvelle

P-”Lentokenttä”
Käännytään Sorilasta kohti Viitapohjaa Pulesjärventielle. Ajetaan tietä 5 km kunnes risteys oikealle.
Tienviitassa lukee Paalijärventie. Ajetaan tätä hiekkatietä noin 6 km kunnes taas risteys oikealle.
Risteyksessä kyltti, jossa lukee Tokamontie. Jatketaan Tokamontien ja Paalijärventien risteyksestä
Paalijärventietä vielä eteenpäin. Noin kilometrin päässä on tiessä jyrkähkö mutka vasemmalle. Mutkassa on
risteys oikealle. Oikean risteyksen tunnistaa pienestä sähkölinjasta, joka kulkee risteyksen yli. Käännytään
risteyksestä ja ajetaan tätä huonokuntoista tietä noin 1 km kunnes tulee vastaan suurehko levennys, jossa
parkkialue sijaitsee. Tie jatkuu kapeana ja ajokelvottomana. Parkkialueelta tien oikealta puolelta lähtee noin
kilometrin mittainen polku Saarijärvelle.

