Leppäkerttujen ja Ilvesten retki

Kamala luonto
25.-27.10.2019 Oriveden Valkijärvellä
Tervetuloa tutustumaan Kamalaan luontoon Kalevan Suuntatyttöjen kämpälle
Valkijärvelle! Retkellä vietämme kurpitsajuhlaa lauantai-iltana nyyttikestein.
Viikonlopun aikana Leppäkertut suorittavat Luonnossa liikkuja -jälkimerkin ja Ilvekset
suorittavat Tulentekijä-taitomerkin.
Sudenpennut eli Leppäkertut yöpyvät sisällä puulämmitteisessä kämpässä.
Seikkailijat eli Ilvekset yöpyvät kämpän pihassa kamiinalla lämmitettävässä
puolijoukkueteltassa. Yöllä jokainen on vuorollaan kipinävuorossa.
Retkipaikalla on käytössä perinteinen ulkohuussi. Kämpällä ei ole sähköä eikä juoksevaa
vettä.
Lähtö perjantaina 25.10. kello 18 vanhempien kyydeillä Kalevan kirkolta Valkijärvelle
Paluu sunnuntaina 27.10. kello 13 vanhempien kyydeillä Valkijärveltä kotiovelle
Ilmoittautuminen retkelle tapahtuu sunnuntaihin 20.10. mennessä osoitteessa
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=30825
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 16 euroa. Maksu sisältää ohjelman, materiaalin, suoritusmerkin ja ruuan.
Maksu laskutetaan sähköpostitse ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.
Ilmoittautuminen on sitova, eli maksun saa takaisin vain lääkärintodistusta vastaan.
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.

Varustus
 partiohuivi kaulaan
 rinkka
 makuupussi
 makuualusta
 yöasu sekä muut hyvän yöunen takaavat tavarat
 säänmukaista lämmintä ulkovaatetta, vaihtovaatetta (pipo, hanskat, kaulahuivi,
villasukat, rukkaset, villapaita, villainen aluskerrasto, välihousut…)
 lämpimät ulkokengät
 kumisaappaat, sadetakki, sadehousut
 sisävaatetta, lämpimät sisätossut
 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 varaparistot
 pientä nyyttikestievästä lauantai-illalle
 Sudenpennuille Sudenpennun jäljet -kirja
Seikkailijoille lisäksi:
 pieni ensiapupakkaus omaan käyttöön
 tulitikut vesitiiviisti pakattuna
 toinenkin solumuovinen makuualusta
 varavalaisinta ja varaparistot siihenkin
 erillinen yöasu jota ei käytetä päivällä
Pakatkaa varusteet yhdessä, jotta sudenpennulla on tiedossa mitä rinkassa on ja mistä se
löytyy. Seikkailijat pakkaavat rinkkansa tietenkin itse.
Nimikoikaa tavarat, jotta ne varmasti tunnistaa monien samannäköisten joukosta.
Karkit ja muut herkut (paitsi nyyttikestieväät), kuten myös kännykät jätetään kotiin.
Muistakaa syödä hyvin ennen lähtöä, iltapala syödään vasta myöhään illalla.

”Kamalaa” retkeä odotellen Minna ja johtajakaverit

