Ilvekset-joukkueen retki

Eräjorma
14.-15.11.2020 Kangasalan Saarijärvellä
Lähde mukaan eräjormailemaan Kalevan Karhujen leirialueelle Kangasalan Saarijärvelle. Yövymme
kamiinalämmitteisessä puolijoukkueteltassa. Yöllä jokainen on vuorollaan kipinävuorossa. Leirialueella on
käytössä perinteinen ulkohuussi. Makuupussin on hyvä olla kolmen vuodenajan makuupussi.
Lähtö lauantaina 14.11 kello 10 vanhempien kyydeillä Kalevan kirkolta Saarijärven parkkipaikalle.
Paluu sunnuntaina 15.11. kello 13 vanhempien kyydeillä Saarijärven parkkipaikalta Kalevan kirkolle, jossa
huollamme yhdessä retken tavarat ennen kotiin lähtöä.
Ilmoittautuminen retkelle tapahtuu sunnuntaihin 8.11. mennessä osoitteessa
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=38570
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset allergiat, sairaudet, erityisruokavaliot ja muut huomioitavat
asiat, sekä onko sinulla kyytiä meno- ja paluumatkalle ja mahtuuko kyytiin tarvittaessa muita.
Retkimaksu on 12 euroa. Maksu sisältää ohjelman, materiaalin, merkin ja ruuan. Maksu laskutetaan
sähköpostitse tapahtuman jälkeen.
Retken ruokalista toteutetaan niin, että seikkailijat hankkivat etukäteen sovitut ruoka-aineet omalle
ruokakunnalleen ja tuovat ne mukaan retkelle. Käymme ruokalistaa yhdessä läpi ja sovimme kuka tuo mitäkin
Ilvesten kokouksessa tiistaina 10.11. Kaikista hankituista ruoka-aineista on tärkeää säilyttää ostokuitti, sitä
vastaan saa Minnalta omat rahansa takaisin. Tarkoitus on siis että seikkailija käy itse kaupassa ostamassa
tarvitsemansa ruoka-aineet ja harjoittelee samalla rahan käyttöä - ja myös kuiteista huolehtimista.
Kauppareissulla vanhemmat toki saavat auttaa seikkailijaa. Retkellä on tarkoitus valmistaa ruoka pääasiassa
nuotiolla.
Varustus
 rinkka ja sadesuoja
 makuupussi, makuualusta (mielellään kaksi), yöasu sekä muut hyvän yöunen takaavat tavarat
 säänmukaista lämmintä ulkovaatetta, vaihtovaatetta, ulkokengät
 kumisaappaat, sadetakki, sadehousut
 ruokailuvälineet kangaspussissa (muki, lautanen, lusikka, haarukka ja veitsi)
 juomapullo vedellä täytettynä
 kasvopyyhe, hammasharja ja -tahna, hiusharja tai kampa
 pieni ensiapupakkaus omaan käyttöön, nenäliinoja
 istuinalusta, työhanskat
 puukko, tulitikut, rannekello (tarvitaan mm. kipinävuorossa)
 otsalamppu ja varaparistot, varalamppu
 partiohuivi kaulaan
Pakkaa tavarat vedenpitävästi. Karkit ja muut herkut jätetään kotiin. Kännykän voi ottaa mukaan omalla
vastuulla. Kännykkää ei käytetä ohjelman aikana eikä hiljaisuuden aikana. Muista syödä hyvin ennen retkelle
lähtöä.
Terveisin sampo Minna
Ajo-ohje Kangasalan Saarijärven parkkipaikalle
Käännytään Sorilasta kohti Viitapohjaa Pulesjärventielle. Ajetaan tietä 5 km kunnes risteys oikealle. Tienviitassa lukee Paalijärventie.
Ajetaan tätä hiekkatietä noin 8 km kunnes risteys oikealle. Tienviitassa lukee Rakkarintie ja Kalevan Karhut. Käännytään risteyksestä ja
ajetaan tätä kapeaa, kuoppaista ja kivistä hiekkatietä noin 1 km kunnes tulee vastaan suurehko levennys ja risteys, jossa parkkialue
sijaitsee. Parkkialueelta on noin kilometrin kävely tietä pitkin leiripaikalle.

