Ilvekset-joukkueen yöretki

Panda tietää
27.-28.9.2019 Oriveden Valkijärvellä
Lähde mukaan suorittamaan Suomen Partiolaisten ja WWF:n yhteistyössä suunnittelemaa Pandamerkkiä Kalevan Suuntatyttöjen Valkijärvelle. Yövymme ulkona laavuissa. Osa ohjelmasta on sisällä
puulämmitteisessä kämpässä. Käytössä on perinteinen ulkohuussi. Kämpällä ei ole sähköä eikä
juoksevaa vettä. Sudenpentulauma Leppäkertut retkeilee lauantaipäivän samassa paikassa.
Lähtö perjantaina kello 18 vanhempien kyydeillä Kalevan kirkolta Valkijärvelle
Paluumatkalle lähdetään lauantaina kello 18 Valkijärveltä vanhempien kyydeillä kotiovelle
Ilmoittautuminen retkelle tapahtuu maanantaihin 23.9. mennessä osoitteessa
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=29963 . 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, WWF:n pandamerkin ja ruuan. Maksu
laskutetaan sähköpostitse ilmoittautumisen jälkeen. Ilmoittautuminen on sitova, eli maksun saa takaisin
vain lääkärintodistusta vastaan.
Varustus
 rinkka, rinkan sadesuoja (tai jätesäkki rinkan suojaksi yöksi)
 makuupussi (kolmen vuodenajan, yöllä saattaa olla kylmä)
 makuualusta (perinteinen solumuovinen on kätevämpi kuin ilmatäytteinen)
 yöasu (villainen aluskerrasto toimii parhaiten), unisukat, pipo, tumput
 säänmukaista lämmintä ulkovaatetta, vaihtovaatetta, ulkokengät
 kumisaappaat, sadetakki, sadehousut
 lämpimät sisätossut tai paksut villasukat
 ruokailuvälineet kangaspussissa (muki, lautanen, lusikka, haarukka ja veitsi)
 juomapullo vedellä täytettynä
 kasvopyyhe, hammasharja ja -tahna, hiusharja tai kampa (pitkät hiukset kiinni)
 istuinalusta, rannekello, tulitikut, puukko, otsa-/taskulamppu ja varaparistot
 partiohuivi kaulaan
Pakkaa tavarat vedenpitävästi. Karkit ja muut herkut jätetään kotiin. Kännykälle ei ole retkellä tarvetta
mutta sen saa ottaa mukaan omalla vastuulla.
Syö hyvin ennen lähtöä, iltapala on vasta myöhään illalla.
Terveisin sampo Minna sekä apujohtajat Laura ja Pihlis
Ajo-ohje Valkijärvelle
Kalevan Suuntatyttöjen Valkijärven kämppä sijaitsee Orivedellä, Valkeajärvi-nimisen järven rannalla.
Aivan lähistöllä sijaitsee myös Valkijärvi-niminen järvi. Jostain kumman syystä leiripaikkaa kutsutaan
väärällä järven nimellä, eli ei kannatta hämääntyä kun lukee karttaa.
Aja Tampereelta Oriveden suuntaan 9-tietä. Noin kilometri Oriveden kunnan rajan jälkeen, heti
ohituskaistan päätyttyä, on risteys vasemmalle, viitassa lukee ”Symminki”. Juuri ennen risteystä tien
vasemmalla puolella on bussipysäkki. Tätä hiekkatietä ajetaan noin kilometri. Matkalla on yksi selkeä
risteys oikealle, mutta ei käännytä sinne. Noin 300 metriä tämän risteyksen jälkeen on tien oikealla
puolella pieni parkkipaikka, josta lähtee polku kämpän pihaan noin 100 metrin päähän.

