Poikien yhteinen
Osaatko käyttää kompassia? Tiedätkö, miten karttaa luetaan? Jos et, ei hätää!
Tällä reissulla opit!
Olemme lähdössä 30.9-1.10 viettämään Seikkailijoiden retkiviikonloppua kolmen
poikavartion voimin Pilpasuon maastoon. Tulossa on huippua ohjelmaa ja
suunnistuksen alkeiden opettelua. Retken jälkeen harjoitelluista suunnistustaidoista
saa taitomerkin.
Huomioitavaa on, että nukumme yö kaminateltassa ja oleilemme muun ajan ulkona.
Mukaan siis lämmintä vaatetta ja reipasta mieltä!
Puhelimen mukaan ottamista kannattaa harkita, sillä partiovakuutus ei kata
rikkimennyttä elektroniikkaa. Lapsen saa tarvittaessa kiinni omien johtajien kautta.
Kokoontuminen tapahtuu lauantaina klo:10.00 pilpasuon risteyksessä:
Miehoseläntie 14. Sunnuntaina reissu päättyy samaan paikkaan klo:13.00. Paikan
päälle saavutaan omilla kyydeillä, joten kannattaa suosia kimppakyytejä! Reissun
hinta on 15 euroa, joka laskutetaan jälkikäteen. Viimeinen ilmoittautumispäivä on
sunnuntaina 24.9. Liitteenä on varusteluettelo ja ajo-ohjeet.
Ilmoittautuminen tapahtuu Kuksan kautta osoitteessa: kuksaan.fi/16904
Mikäli Kuksan kanssa tulee ongelmia, ota yhteyttä jäsenrekisterinhoitaja Raisa
Lindemaniin (raisa.lindeman@gmail.com)
Jos kysyttävää, yhteydenotot:
Lotta Jokela: 040 7419665 tai lottaj30@gmail.com
Perumissäännöt:
Tapahtumiin, kuten retkille ja leireille on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.
Ilmoittautuminen on sitova.
Ilmoittautumisen voi perua ilman kustannuksia ennen viimeistä ilmoittautumispäivää.
Jos peruutus tapahtuu vähintään kaksi vuorokautta ennen tapahtuman alkua, peritään puolet
osallistumismaksusta ja sen jälkeen koko osallistumismaksu.
Jos tapahtumalla ei ole osallistumismaksua, viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleista peruutuksista
peritään siihen mennessä lippukunnalle aiheutuneet todelliset kulut.
Jos peruutus tapahtuu sairauden takia ei osallistumismaksua tai muita kuluja peritä. Sairaudesta on
annettava kirjallinen selvitys mielellään lääkärintodistuksella varustettuna.
Peruutukset ilmoitetaan leirikirjeessä mainitulle tapahtuman vastuuhenkilölle.

Varusteluettelo
Huom! Otathan pakkaamisessa huomion, että sekä lauantaina, että sunnuntaina kävelemme rinkat selässä
muutamia kilometrejä
•
•
•
•

Rinkka, jossa on hyvä kantaa tavaroita sekä sadesuoja
Lämmin makuupussi ja -alusta
Huivi
Lämmintä vaatetta!
o Villasukat
o yöksi puhtaat vaatteet
o sukkia
o Alukerrastoja (urheilu- tai villakerrasto)
o Päälykerrastoja
o Pipoja ja hanskoja
o Veden- ja tuulenpitävä takki + housut ja vedenpitävät sekä lämpimät
kengät
o hygieniavälineet: hammasharja ja-tahna, lapselle sopivaa särkylääkettä
muutama tabletti minigrip-pussissa (muut lääkkeet tarvittaessa, otathan
yhteyttä omaan johtajaan, jos lääkitys kaipaa ohjeita tai annostelua)

Muut tarpeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otsalamppu
Kompassi
Istuinalusta
Tulitikut vedenpitävästi pakattuna
Karttasuoja tai muovitasku (jos on)
Ruokailuvälineet (2 lautasta, muki, haarukka, veitsi ja lusikka)
juomapullo
Puukko
laastareita
muistiinpanovälineet (kynä, kumi ja vihko)
päiväreppu

Halutessasi voit ottaa
Puhelimen (vesitiiviisti pakattuna)
unikaverin
herkkuja maltillisesti

Ajo-ohjeet
Käännytään Vaalantieltä Peräkyläntielle. Siitä jatketaan muutaman kilometrin verran ja käännytään
Miehonseläntielle. Siitä on noin 200m tapaamispaikalle. Osoite siis on Miehonseläntie 14

