Suunta hukassa

Eli poikajoukkueiden yhteinen retki Pilpajärven maastoon 12.-13.10.-13.
Syksy on tullut ja on aika jo perinteeksi muodostuneelle Poikien yhteiselle! Uusille
seikkailijoille tiedoksi, että retkellä ovat siis kaikki poikaseikkailijajoukkueet
johtajineen!
Retki alkaa Lauantaina Pilpajärvellä (ajo-ohje liitteenä) 12.10 klo 10.00 ja päättyy
Sunnuntaina 13.10 klo 12.00 samaan paikkaan. Metsään liikutaan ja sieltä poistutaan
omilla kyydeillä. Kimppakyytejä kannattaa sopia ettei mene metsätiet tukkoon tilaautoista!
Retkellä yövytään kaminateltassa. Lämmin makuupussi on siitä huolimatta
suositeltavaa ottaa mukaan, yöt alkavat olla kylmiä.
Retken hinta on 10e ja se laskutetaan retken jälkeen. Retkelle lähtijällä tulee olla
maksettuna suomen partiolaisten jäsenmaksu, jotta partiovakuutus olisi voimassa!
Lähtijän kannattaa tarkistaa lippukunnan nettisivut (pv.onmky.fi) parina päivänä
ennen retkeä lisätietojen varalta.
Jos kysyttävää, soita ja kysy retken johtajalta:
Jussi Meriläinen 0503406226

Muista myös että viikolla 43 on syysloma eikä kokouksia pidetä!!
--------------------8<----------------------------------------------------------------------------------------Annan lapselleni________________________________________ luvan osallistua
”Suunta hukassa” retkelle 12.10.-13.10.
Syntymäaika:___________ Joukkue:____________
Allergiat:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Muuta
huomioitavaa:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus+nimenselvennös ja puhelinnumero

Palauta viimeistään 7.10 Ynnin käytävällä olevaan metalliseen postilaatikkoon!!

Perumissäännöt:
Retkelle on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään
mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen
voi perua ilman kustannuksia ennen viimeistä
ilmoittautumispäivää.
Jos peruutus tapahtuu vähintään kaksi vuorokautta ennen retken
alkua, peritään puolet osallistumismaksusta ja sen
jälkeen koko osallistumismaksu. Jos peruutus tapahtuu sairauden
takia ei osallistumismaksua peritä. Sairaudesta on
annettava kirjallinen selvitys mielellään lääkärintodistuksella
varustettuna.
Peruutukset ilmoitetaan leirikirjeessä mainitulle retken johtajalle.

Varustelista:

- Partiohuivi kaulaan
- Reppu tai rinkka, johon kaikki tavarat mahtuvat
- Repulle tai rinkalle sadesuoja (jätesäkki käy hyvin)
- Makuualusta (Jos otat ilmapatjan, kannattaa ottaa mukaan myös solumuovipatja, jottei ilmatäytteinen patja rikkoudu
paljasta maata vasten.)
- Lämmin makuupussi ulkona yöpymiseen (teltoissa on kaminat)
- Lämmin yöpuku (esim. pitkä kerrasto)
- Säänmukainen, lämmin ulkovarustus
- Vaihtovaatteet (kuivia sukkia, villasukat)
- Taskulamppu ja varaparistot
- Suorituskortti ja muistiinpanovälineet
- Puukko tupessa
- Tulitikut vesitiiviisti pakattuna
- Pienet ensiapuvälineet
- Kompassi
- Karttasuoja (muovitasku käy hyvin)
- Ruokailuvälineet (syvä lautanen, muki, haarukka, veitsi, lusikka) kangaspussissa
- Juomapullo
- Omat hygieniavälineet ja mahdolliset omat lääkkeet; lääkityksestä ohjeistus omalle JoJolle tai retken johtajalle.
- Halutessa karkkia, rusinoita tai jotain muuta hyvää (max. 200 g)

Puhelinta tai muita elektronisia laitteita et reissulla tarvitse. Tarvittaessa voit lainata
joukkueenjohtajan puhelinta. Mikäli kuitenkin haluat puhelimen mukaasi ottaa, se on pidettävä
kiinni reissun ajan ja on suositeltavaa pakata se vesitiiviisti.

Älä anna äiskän / iskän / isosiskon / vaarin / naapurintädin / jne pakata rinkkaasi,
vaan pakkaa se itse tai jonkun isomman kanssa, jotta tiedät, mistä taskusta
mikäkin tavara löytyy. Nimikoi kaikki varusteesi.

