Seikkailijoiden kevätretki


21.-22.4.2018

Seikkailijoiden kevään odotetuin tapahtuma koittaa pian! Lähdemme kevätretkelle
Sanginjoelle, Kelopoikien kämpän lähimaastoon. Retkellä päästään testaamaan ja
kertaamaan vuoden aikana opittuja taitoja tuttujen partiokavereiden kanssa.
Sanginjoelle saavutaan ja sieltä lähdetään omilla kyydeillä. Suosittelemme
kimppakyytejä. Aloitamme retken lauantaina klo 12 Miehonseläntien alkupäässä (ks.
kartta kääntöpuolella) ja haku on sunnuntaina klo 12.00 samasta paikasta. Retken
hinta on 15€ ja se laskutetaan tapahtuman jälkeen.
Retkellä yövytään laavuissa ja teltoissa ilman lämmitystä, eli lämmin makuupussi ja
muu säänmukainen varustus on tarpeen. Tarkemman varustelistan löydät
kääntöpuolelta.
Tapahtumaan ilmoittaudutaan osoitteessa kuksaan.fi/20152. Huomoithan, että
ilmoittautumisen tulee tehdä huoltaja. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 16.4.
Seuraathan sivua pv.onmky.fi mahdollisten muutosten varalta. Lisätietoja retkestä
antaa oma joukkueenjohtaja, osaston luotsi tai leirin vastuuhenkilöt:
Joonas Alitalo, 045 112 0464
Taneli Mustonen, 044 302 1595
Otto Miesmaa, 044 037 5775
Perumissäännöt: Tapahtumaan 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 peritä. Peruutukset ilmoitetaan leirikirjeessä mainitulle tapahtuman vastuuhenkilölle.
Jäsenmaksu:
Pohjan Veikot edellyttää, että partiotapahtumiin osallistuvat jäsenet ovat maksaneet Suomen Partiolaisten
jäsenmaksun ja heillä on näin ollen partiovakuutus voimassa. Uudet jäsenet ovat vakuutettuja ja vapaita
osallistumaan tapahtumiin jäsenmaksulaskun eräpäivään saakka, minkä jälkeen osallistuminen edellyttää
jäsenmaksun maksamista. Lisätietoja SP:n jäsenmaksusta: www.partio.fi/jasenpalvelut/jasenmaksut.
Retkivälinelainaamo:
Pohjan Veikkojen retkivälinelainaamosta kaikki lippukunnan jäsenet voivat lainata käyttöönsä yleisimpiä
retkeilyvälineitä. Lainaamosta löytyy rinkkoja, makuupusseja, makuualustoja ja puukkoja erikokoisille ja eri
retkeilyolosuhteisiin. Lisätietoja osoitteesta pv.onmky.fi/lippukunta/retkivalinelainaamo tai omalta
ryhmänjohtajaltasi/luotsiltasi.

Retken aloitus- ja lopetuspaikka

Maastopelin varustelista
-partiohuivi
-rinkka tai reppu, johon kaikki tavarat mahtuvat (tavaroita kannetaan leiripaikalle jonkin matkaa)
-pieni päiväreppu
-ruokailuvälineet: syvä lautanen, muki, aterimet kangaspussissa (ei kertakäyttöisiä)
-lämmin makuupussi (yöpyminen ulkona laavussa tai pj-teltassa)
-makuualusta
-puukko (tupessa)
-muistiinpanovälineet
-henkilökohtaiset hygieniavälineet (esim. hammasharja)
-ensiaputarvikkeet ja omat lääkkeet
-lamppu ja varaparistot
-tulitikut (vedenpitävästi)
-juomapullo
-kompassi ja karttamuovi
-säänmukainen, lämmin ulkoiluvarustus
-lämpimät käsineet ja päähine
-vaihtovaatetta
-vessapaperia (vedenpitävästi)
-pientä naposteltavaa, jos haluaa (max. 250g)
Pakkaa kaikki tavarasi rinkkaan tai tarpeeksi suureen reppuun ja ota huomioon että joudut kantamaan rinkkaa
retkellä. Älä anna äiskän/iskän/sisaruksen/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. Nimikoi tavarasi!
Tavarat kannattaa pakata muovi- tai kangaspusseihin, jolloin niiden löytäminen rinkasta on helpompaa.
Kännykkääsi et tarvitse mukaan, tarvittaessa saat lainata joukkueenjohtajan puhelinta. Partiovakuutus ei korvaa
rikki mennyttä 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.

