SEIKKAILIJOIDEN KEVÄTRETKI
23.-24.4.2022
On taas aika lähteä retkelle koko seikkailijaosaston
voimin. Tällä kertaa retkeillään 23.-24.4.
Pilpajärvellä. Luvassa on ainakin ensiavun
harjoittelua, hauskoja leikkejä ja muuta mukavaa!
Retki alkaa Pilpajärventien ja Pilpa-ahontien
risteyksestä lauantaina klo10ja päättyy samaan paikkaan sunnuntaina klo12. Paikalle
saavutaan omilla kyydeillä, joten suosittelemme sopimaan kimppakyytejä.
Retkellä ollaan ja nukutaan ulkona. Varustaudu siis säänmukaisesti! Tarkempi
varusteluettelo ja ajo-ohjeet tämän lapun lopussa.
Retkenhintaon15€, joka laskutetaan osallistujilta jälkikäteen. Huomaathan, että
osallistuaksesi tulee Suomen Partiolaisten jäsenmaksu olla maksettuna.
Ilmoittaudumukaan17.4. mennessäosoitteessa kuksaan.fi/49902
Lisätietoja saat oman joukkueesi johtajilta.

Koronaepidemian vaikutukset toimintaan:
Lippukunnan toiminnassa on pyritty ottamaan korona-epidemia huomioon mahdollisimman kattavasti. Kaikista
varotoimenpiteistä huolimatta lähipartiossa on aina jonkin asteinen tartuntariski. Ota yhteyttä omiin johtajiin tai tapahtuman
järjestäjiin, jos tapahtumaan osallistuminen mietityttää. Riskiryhmään kuuluvan henkilön osallistumisen partiotapahtumaan
arvioi osallistuja itse tai osallistujan huoltaja. Tarvittaessa voi konsultoida lääkäriä (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
koronainfo).
Kaikista tapahtumista (retket, leirit, kokoukset, tapaamiset jne.) voi jäädä pois omalla ilmoituksella ilman perumiskuluja, jos
tuntee olonsa sairaaksi tai epäilee koronatartunaa. Tapahtumiin ei saa osallistua sairaana tai edes lieväoireisena tai jos on
altistunut koronalle.
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 peruutus tapahtuu sairauden takia ei
osallistumismaksua tai muita kuluja peritä. Sairaudesta on annettava kirjallinen selvitys mielellään
lääkärintodistuksella varustettuna. Peruutukset ilmoitetaan leirikirjeessä mainitulle tapahtuman
vastuuhenkilölle.
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partiohuivi
rinkka tai reppu, johon kaikki tavarat mahtuvat
ruokailuvälineet (syvä lautanen, muki, aterimet) kangaspussissa
lämmin makuupussi (yöpyminen ulkona!)
makuualusta
puukko (tupessa)
muistiinpanovälineet
henkilökohtaiset hygieniavälineet (esim. hammasharja)
ensiaputarvikkeet ja omat lääkkeet
sadevarusteet
lamppu ja varaparistot
tulitikut (vedenpitävästi pakattuna)
juomapullo
säänmukainen, lämmin ulkoiluvarustus
lämpimät käsineet ja päähine
vaihtovaatetta
pientä evästä jos haluat

Pakkaa kaikki tavarasi rinkkaan tai tarpeeksi suureen reppuun ja ota huomioon että
joudut kantamaan rinkkaa retkellä. Älä anna äiskän/iskän/siskon/veljen/kummin/naapurin pakata rinkkaa yksin,
vaan pakkaa se itse tai jonkun isomman kanssa, jotta tiedät, mitä sinulla on mukanasi ja mistä taskusta mikäkin
asia löytyy. Muista nimikoida tavarasi!
Tavarat kannattaa pakata muovi-tai kangaspusseihin, jolloin niiden löytäminen
rinkasta on helpompaa. Omaa naposteltavaa saa ottaa kohtuudella, jos haluaa.
Kännykkääsi et tarvitse mukaan, tarvittaessa saat lainata joukkueenjohtajan
puhelinta. Partiovakuutus ei korvaa rikkimennyttä kännykkää tai muuta
elektroniikkaa. Jos silti päätät ottaa puhelimesi mukaan, pidä se kiinni reissun aikana
ja säilytä se vesitiiviisti esimerkiksi muovipussissa, jottei se mene rikki.

Ajo-ohje:
Käännytään Vaalantieltä Pilpajärventielle ja ajetaan noin 3,5km Pilpajärventien ja
Pilpa-ahontien risteykseen (Pilpajärventie 332 näyttää Google Mapsissa oikean
paikan).

