Kalevan Suuntatyttöjen sudenpenturetki

Suuntana maailma
20.-22.4.2018 Aitolahden vanha pappila
Tervetuloa mukaan keväiselle mielikuvitusmatkalle maailman ympäri. Tutustumme monipuolisesti maanosiin ja
harjoittelemme partiotaitoja matkan varrella. Viikonlopun aikana suoritamme Maailma-jälkimerkin.
Lähtö perjantaina 20.4. kello 18 Kalevan kirkolta vanhempien kyydeillä kohti Aitolahden vanhaa pappilaa. Muista syödä
hyvin ennen retkelle lähtöä.
Retki päättyy sunnuntaina 22.4. kello 13.00 Aitolahden vanhan pappilan parkkipaikalle, josta lähdetään kotia kohti
vanhempien kyydeillä.
Kimppakyydit kannattaa sopia jo etukäteen oman ryhmän sisällä. Vaikka kyytiä ei ryhmän kautta löydy niin joku kyyti kyllä
järjestyy kaikille, eli kyydin puuttumisen vuoksi ei missään nimessä kannata jättää ilmoittautumatta.
Retkimaksu on 28 €. Maksu sisältää majoituksen, materiaalit, jälkimerkin ja ruuan. Retkimaksu laskutetaan
ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen sähköpostitse.
Ilmoittautuminen tapahtuu huoltajan PartioID:llä osoitteessa https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=19947
perjantaihin 13.4. mennessä. Ilmoittautuminen on 13.4. jälkeen sitova, retkimaksusta voi vapautua vain
lääkärintodistuksella tai vastaavalla.
Pakkaa tavarat isoon reppuun tai rinkkaan. Sudenpennun tulee itse pakata omat retkivarusteensa, jotta hän tietää mitä
varusteita on mukana ja mistä ne repusta tai rinkasta löytyvät. Nimikoi kaikki varusteet, sillä muilla saattaa olla mukana
ihan samanlaisia tavaroita.
Varustelista:
 partiohuivi kaulaan
 makuupussi, lakana ja tyynyliina, yöasu ja muut hyvän yöunen
takaavat tarvikkeet
 hammasharja ja -tahna, pieni pyyhe
 hiusharja ja hiuslenksuja jotta hiukset saa kiinni
 sadetakki, sadehousut ja kumisaappaat
 lämpimät ulkoiluvaatteet
 pipo, hanskat, tumput, villasukat
 vaihtovaatteita
 sisätossut
 partiopaita
 otsa- tai taskulamppu
 ruokailuvälineet kangaspussissa (muki, lautanen, lusikka, haarukka
ja veitsi)
 rannekello
 istuinalusta
 Sudenpennun jäljet -kirja
 matkamuisto tai tuliainen
 Perhosille lisäksi puukko ja tulitikut
Karkit ja herkut jätetään kotiin. Puhelimen voi halutessaan ottaa mukaan omalla vastuulla, mutta sitä ei käytetä ohjelman
eikä hiljaisuuden aikana.
Jokainen tuo mukanaan retkelle jonkun ulkomailta tulleen matkamuiston, tuliaisen tai vaikkapa postikortin ja valmistautuu
esittelemään sen muille. Esineestä on hyvä osata kertoa ainakin mikä se on, mistä se on tullut, ja kuinka tyypillinen se on
maan kulttuurissa.
Sunnuntaina retkellä on ohjelmassa yhdistetty aamupala-lounas eli brunssi. Jokainen saa ilmoittautumisen yhteydessä
esittää toiveita mitä haluaisi brunssilla tarjottavaksi.
Aitolahden vanha pappila on Tampereen seurakuntien leirikeskus Aitolahden Hirviniemessä. Osoite on Kiikkisensalmentie
87, 33680 Tampere. Leirikeskus soveltuu ympärivuotiseen käyttöön ja siellä on sähkölämmitys ja sisävessat.
Ajo-ohje: Tampereelta Teiskontietä Oriveden suuntaan noin 12 km, käännytään oikealle Teisko-Ruovesi-tielle
(Kaitavedentie), jota ajetaan noin 4 km Sorilaan. Sorilassa tienviitta vasemmalle "Aitolahden kirkko", ajetaan noin 4 km,
vasemmalle tienviitta Pättinniemi 1 km. Tampereelta 21 km.

Lisätiedot laumojen omilta akeloilta.

