Tervetuloa Keravan KorvenpOikien
syysretkelle 2019!
Retki järjestetään marraskuisissa tunneLmissa 2.-3.11.2019 Etelä-Sipoossa Puskapirtillä.
OhjElmassa on rauhallista reTkeilyä sekä hiukan salapoliisityötä

😏

Lähtö ja paluu: Tapaamme retkipaiKalla lauantaina 2.11. klo 9 ja lähtö retkipaikalta
tapahtuu sunnuntaina 3.11. klo 13. TOiveena on, että kaikki osallistuisivat yöretkelle. Jos
kuitenkin haluat osallistua vain päiväretkelle, ilmoitathan siitä omalle ryhmänjohtajallesi ja
mainitset asiasta ilmoittautumislomakkeella.
Yöpyminen: Retkellä suurin osa osallistujista Viettää retken kokonAisuudessaan sekä
yöpyy ulkona, Laavussa, talviteltassa tai jopa taivasalla. Retkellä on myös
sisäyöpyMismahdollisuus ensImmäistä kertaa retkeileville (mm. Ketut-ryhmä).
ValmIstauduthan siis ulkoiluuN ja ulkonA yöpymiSeen lämpimällä talvimAkuupussilla,
hyvällä makuuaLustalla sekä lämpimillä ulkovaAtteilla. Toppa- tai untuvatakki ei luultavimmin
ole yhtään liikaa!
Retkimaksu: Retken hinta on 10 €, joka tulee maksaa lipPukunnan tilille ennen retkeä
seuraavin maksutiedOin: Saaja: Keravan Korvenpojat ry, Tili: FI15 1063 3000 0338 82,
Viesti: “Osallistujan nimi, Syysretki 2019”
Ilmoittautuminen: Retkelle iLmoittaudutaan kuksan kautta:
https://kuksa.partio.ﬁ/Kotisivut/login.aspx?Id=31193
Jos huoltajallasi ei vIelä ole kuksa-tunnuksia, sInun tulee rekisteröityä osoitteeSsa
kuksa.partio.fi huoltajatunnuksellasi ja sähköpostIosoitteellasi. Jos rekisteröitymisessä on
ongelmia otathan yhteyttä Hanna Koskik?allioon.
Terveisin retken järjestäjät (Eli ne joilta kandee kysyä, kun kysyttävää ilmenee.
Hanna Liisanantti
(Metsot, ohjelma,
muut ryhmät)
hanna.liisanantti(ät)gmail.com

😆)

Hanna Koskikallio
Mikko Välimaa
(Merikotkat, ilmot, Kuksa)
(Ketut, muonitus)
p. 044 535 55 34
hanna.koskikallio(ät)gmail.com mikko.as.valimaa(ät)gmail.com
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Rinkka tai reppu, johon mahtuvat kaikki varusteesi
Talvimakuupussi
Makuualusta
Ruokailuvälineet (särkymättömät, ei kertakäyttöiset) pakattuina kangaspussiin :
○ kangaspussi ruokailuvälineille
○ lautanen
○ muki
○ lusikka, haarukka, veitsi
Partiohuivi
Taskulamppu tai otsalamppu varaparistoineen
Istuinalusta
Juomapullo
Puukko
Kompassi
Talvitakki
Toppahousut tai ulkohousut
Villapaita, fleece tai muu lämmin paita
Pitkäja lyhythihaisia paitoja
Aluskerrasto
Alusvaatteita
sukkia
Yöpuku
Pipo, käsineet, villasukat
Talvikengät tai vaelluskengät, joilla on hyvä kävellä
Pussi likaisia vaatteita varten
Hammasharja ja -tahna
Omat lääkkeet ja niiden annosteluohjeet
Herkkuja (kohtuudella)
Kamera (omalla vastuulla)
Rannekello (jos löytyy)

