Tervetuloa Siuntion Koskikarojen syysretkelle 2017!
AIKA: 27.-28.10.2018, (tarpojat ja samoajat aloittavat jo perjantaina 26.10.)
PAIKKA: Kirilä Nuuksion tuntumassa, osoite: Pekkasenkuja 1, Vihti, noin puolen tunnin ajomatkan päässä
Siuntiosta.
KULJETUKSET: Retkelle kuljetaan vanhempien kyydillä. Suosikaa kimppakyytejä, jos mahdollista.
Tarvittaessa ottakaa yhteyttä ryhmänne vetäjään kyydin järjestämiseksi.
RETKEN ALKU:
Olen tarpoja tai samoaja

Olen sudenpentu tai seikkailija

(Puddit, Sarvipäät, Kotkat ja Lepakot)

(Haukat, Merikotkat, Hait, Ahmat, uudet sudenpennut)

Retki alkaa perjantai-iltana laavuretkellä Nuuksion
Haukkalammella, josta vaelletaan lauantaina
Kirilään. Tapaaminen osoitteessa
Haukkalammentie 32 perjantaina klo 19.

Retki alkaa lauantaina klo 11 Kirilässä.

RETKEN PÄÄTTYMINEN: Kaikkien retki päättyy sunnuntaina klo 13 Kirilässä
ILMOITTAUTUMINEN: Ilmoittaudu sähköpostitse Riikalle (riikka.palosuo@kolumbus.fi) pe 19.10.2018
mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse: retkeläisen nimi, ryhmä,
erityisruokavalio/allergiat/lääkitys ja mahdollista muuta huomioitavaa
RETKIMAKSU: Sudenpennut ja seikkailijat: 15€, tarpojat ja sitä vanhemmat: 20€. Sisarusalennus on -2€
seuraavista osallistujista. Retkimaksu maksetaan ma 22.10. mennessä Siuntion Koskikarojen tilille.
Merkitkää maksuun osallistujan nimi ja sana ”SYYSRETKI”, esim. ”Riku Retkeilijä, SYYSRETKI”. Tilinumero
on FI76 4006 0010 2785 43.

Retkiterveisin,
Eero (040-7070932), Taru (040-5757990) ja retken muu henkilökunta

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILMOITTAUTUMISLOMAKE (ota tämä mukaan retkelle saapuessasi):
⎕ Kyllä, osallistun lippukunnan yhteiselle retkelle
Nimi: ___________________________________________________________________________________
Ryhmäni: _______________________________________________________________________________
Huoltajan puhelinnumero retken aikana: ______________________________________________________
Mahdolliset sairaudet tai lääkitykset:_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus_____________________________________________________________________

PAKKAUSLISTA:
-

Partiohuivi
Makuupussi ja –alusta
Lämmin yöpuku ja sukat
Lämpöiset säänmukaiset ulkoiluvaatteet ja -kengät (Olemme paljon ulkona.)
Sadevaatteet ja kumpparit sadesään uhatessa
Vaihtovaatteita
Pipo, hanskat, villasukat, kaulaliina
Taskulamppu sekä varaparistoja
Puukko
Istuinalusta
Ruokailuvälineet (lautanen, muki, haarukka, lusikka ja veitsi mielellään kangaspussissa)
Hammasharja ja –tahna, nenäliinoja, henkilökohtaiset lääkkeet, yms.
Ilmoittautumislomake
Laulukirja, jos on
Makkaratikku, jos on

Pakatkaa kotona yhdessä retkelle lähtijän kanssa, jotta hän tietää mitä varusteita on mukana ja mistä ne
löytyvät. Nimikoikaa kaikki retkivarusteet huolellisesti – erityisesti partiohuivi! Kännykkää tai muuta
elektroniikkaa ei retkellä tarvita. Mukaan otettu elektroniikka on omalla vastuulla. Osallistumalla retkelle
annat johtajille luvan kerätä retkeä tai yöunia häiritsevät laitteet. Retkeläisiin saa tarvittaessa yhteyden
johtajien kautta.

Tarpojille ja samoajille lisäksi:
-

Pientä energiapitoista vaellusevästä lauantaiksi. Vaelluksen aikana tehdään ja syödään yksi ateria,
perillä odottaa päivällinen.
Vesipulloja niin, että niiden tilavuus on yhteensä vähintään 1 litra. Täyttäkää pullot vedellä kotona.
Kunnolliset jalkineet ja varakengät (jotka voivat olla kumpparit)
Rinkka tai suuri reppu. Raskaimmat yöpymisvarusteita voimme kuljettaa autolla Kirilään, mutta
rinkkoihin pitää omien tavaroiden lisäksi mahtua myös yhteistä kannettavaa.
Paksu makuupussi tai vaikka kaksi ohuempaa. Yövymme perjantaista lauantaihin laavuissa.
Kompassi
Saunakamppeet. Tarpojille on lauantai-iltana vaelluksen jälkeen tarjolla saunamahdollisuus.

