Ilvesten retki

Metsän joulu
23.-24.11.2019 Kangasalan
Saarijärvellä
Tervetuloa Ilvekset-joukkueen retkelle Kalevan Karhujen leiripaikalle Kangasalan
Saarijärvelle. Retkellä suoritamme pikkujoulun tunnelmissa Partiolaulut ja -leikit taitomerkin, retkeilyn perustaitojen opettelua unohtamatta.
Yövymme kämpän pihassa kamiinalla lämmitettävässä puolijoukkueteltassa. Yöllä
jokainen on vuorollaan kipinävuorossa.
Retkipaikalla on käytössä perinteinen ulkohuussi. Kämpällä ei ole sähköä eikä juoksevaa
vettä.
Lähtö lauantaina 23.11. kello 9 vanhempien kyydeillä Kalevan kirkolta Saarijärvelle
Paluu sunnuntaina 24.11. kello 13 vanhempien kyydeillä Saarijärveltä kotiovelle
Ilmoittautuminen retkelle tapahtuu sunnuntaihin 17.11. mennessä osoitteessa
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=31689
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 15 euroa. Maksu sisältää leiripaikan vuokran, ohjelman, materiaalin,
taitomerkin ja ruuan. Maksu laskutetaan sähköpostitse ilmoittautumisajan päättymisen
jälkeen. Ilmoittautuminen on sitova, eli maksun saa takaisin vain lääkärintodistusta
vastaan.

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.

Varustus






















partiohuivi kaulaan
rinkka
makuupussi
kaksi makuualustaa
erillinen yöasu jota ei käytetä päivällä, sekä muut hyvän yöunen takaavat tavarat
säänmukaista lämmintä ulkovaatetta, vaihtovaatetta (pipo, hanskat, kaulahuivi,
villasukat, rukkaset, villapaita, villainen aluskerrasto, välihousut…)
lämpimät ulkokengät
kumisaappaat, sadetakki, sadehousut
ruokailuvälineet kangaspussissa (muki, lautanen, lusikka, haarukka ja veitsi)
juomapullo vedellä täytettynä
hammasharja ja -tahna
kasvopyyhe, nenäliinoja, hiusharja tai kampa (pitkät hiukset kiinni)
istuinalusta
rannekello
puukko
heijastin ulkovaatteissa
otsa-/taskulamppu ja varalamppu, ja varaparistot molempiin
pieni ensiapupakkaus omaan käyttöön
tulitikut vesitiiviisti pakattuna
pikkujoulupaketti, hinta enintään yksi euro, mielellään itse tehty kauniisti
paketoituna
tonttulakki

Seikkailijat pakkaavat rinkkansa tietenkin itse.
Nimikoikaa tavarat, jotta ne varmasti tunnistaa monien samannäköisten joukosta.
Karkit ja muut herkut, kuten myös kännykät jätetään kotiin.

Retkiterveisin Minna ja johtajakaverit

