Syysretki 2015
Ajankohta, paikka ja yleisjärjestelyt
Virallinen syysretki pidetään la 24.10.-su 25.10. Ryhmän halutessa he voivat mennä etukäteen
retkeilemään jo perjantaina. Paikkana retkelle toimii Kytäjä-Usmin ulkoilualueen Piilolammi, johon
pääsee helpoiten ajamalla Piilolammintien päässä olevalle parkkipaikalle. Parkkipaikalta
retkipaikalle on vain noin 300 m matkaa. Kartta ja summittainen osoite paikalle löytämiseksi löytyy
viestin lopusta.
Kyseessä on ryhmien oma-yhteinen retki eli jokainen ryhmänjohtaja huolehtii itse oman
ryhmänsä retken järjestelyistä eli ruoista, vedestä kyydeistä, ryhmäläisten ja vanhempien
tiedotuksesta, majoitteen ja muun tavaran hankinnasta/lainaamisesta jne. mutta kaikki ryhmät
retkeilevät samalla alueella samaan aikaan. Omalle retkelle voi kehittää myös ohjelmaa ja teeman
jos haluaa.
Jotta lauantaina kaikkien ei tarvitse käydä erikseen Jokkarissa hakemassa tavaraa, koordinoija tuo
ryhmänjohtajien pyytämät tavarat Jokkarista Wanhalle kololle aamuksi. Ryhmänjohtaja! Ota siis
yhteyttä ja pyydä Jokkarin tavaroita (esim. kirves tai saha).
Retken koordinoija (eli Hanna) huolehtii seuraavat asiat:
- Paikan valinnan ja yhteislähdön paikanpäälle
- Paikalle jonkinverran vettä yksittäisten johtajien käyttöön ja iltanuotiolle
- Säestäjän ja laulukirjat iltanuotiolle
- Ovien avaamisten järjestämisen ennen ja jälkeen retken
- Yhden ison kirveen ja sahan lippukunnalta lainaan retken käyttöön (huom. ryhmällä tulisi
silti mielellään olla oma saha ja kirves mukana)
- Jokkarista tuotavat lainatavarat aamuksi Wanhalle kololle
- Organisoi roskien kierrätyksen retkipaikalla
Jos tarvitset apua retken järjestelyissä, voit ottaa yhteyttä koordinoijaan. Yritän auttaa parhaani
mukaan. Minut saa parhaiten kiinni tekstiviestillä tai Whatsappilla. (Tosin 10.10.-18.10. aika
huonosti, sillä olen vaeltamassa Lapissa.)
Hanna Koskikallio
puh. 044 53 555 34
hanna.koskikallio@gmail.com
Facebook, Whatsapp, (Morsetus ja savumerkit hätätapauksissa)

Ohjelma
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La klo 09.00 Wanhan kolon ovet aukeavat tavaraa lainaaville.
La klo 9.30 yhteislähtö vanhalta kololta kohti retkipaikkaa.
La noin klo 15-18 välisenä aikana vapaaehtoista ohjelmaa retkipaikalla.
La klo 20 yhteinen iltanuotio.
Su noin klo 14 kotiinlähtö retkipaikalta sunnuntaina.
Su noin klo 15 Jokkarin ovet auki sunnuntaina tavaraa palauttaville ja telttoja kuivumaan
laittaville.

Yhteislähtöön ei ole pakko osallistua vaan paikalle saa mennä myös oman aikataulun mukaan.
Toivon kuitenkin ryhmäjohtajan ilmoittavan minulle ryhmän aikatauluista ja jos ryhmä ei aio
osallistua yhteislähtöön.
Ryhmä saa tietysti myös itse päättää poistumisaikataulustaan sunnuntaina. Kuitenkin hyötynä
yhteislähdöstä on telttojen ja pressujen laittaminen Jokkariin kuivumaan, joka on mahdollista noin
klo 15.00 saapuessani takaisin Keravalle.

Ilmoittautuminen
Ryhmänjohtajan tulee ilmoittaa retken koordinoijalle suunnilleen (virhemarginaalina yks sinne tai
tänne) mukaan lähtevien ryhmäläisten määrä. On myös suotavaa, että yksittäiset viikkotoiminnan
ulkopuoliset aikuiset tai muut hiihtäjät ilmoittavat itsestään tai osallistumisestaan koordinoijalle.
Mikä tahansa ilmoituskanava käy, kunhan saat jonkin varmistuksen siitä, että viesti on mennyt
perille!
Jos et ole varma pitääkö sinun ilmoittaa tulostasi, ilmoita varmuuden vuoksi :) Tieto on aina tietoa
ja sitä ei ole koskaan liikaa, sillä tieto lisää tuskaa ja elämänhän ei tule olla liian mukavaa ;D (Tää
oli siis vitsi, jos jollekulle jäi epäselväksi. Naurakaa nyt ees vähän.)

Kartta ja osoite retkipaikasta
Retkipaikan
lähellä
olevan
parkkipaikan
osoite on suunnilleen
Piilolammintie 190, josta
on
polkua
pitkin
pohjoiseen päin matkaa
noin 300m retkipaikalle,
joka
on
Piilolammin
rannassa.
Kartassa vihreä pallo
(jonka vieressä lukee
Piilolammi)
on
siis
retkipaikkamme
ja
parkkipaikka on merkitty
punaisella neliöllä (ja
parkkipaikka -tekstillä).
Linkki
retkipaikan
esittelyyn: http://kytajausmi.fi/index.php/retkikoh
teet/piilolammi
Retkikartta.fi-palvelusta löydät paremman kartan esim. suunnitukseen :)

Ryhmänjohtaja! Muista nämä!
●
●
●

Ilmoita 1) osallistujamäärä, 2) osallistutteko yhteislähtöön ja 3) Jokkarista tarvitsemasi
tavarat.
Järjestä ainakin ruoat, kyydit ja majoite ryhmällenne.
Pyydä rohkeasti apua, jos sellaiselle on tarvetta!

Kysyttävää?
Jos jokin askarruttaa, älä pelkää kysyä! (Yhteystiedot ylempänä) Olen vaeltamassa 10.-18.10.
joten vastaaminen voi kestää, mutta vastaan kun saan viestin!

Iloista partiosyksyä kaikille!
Hanna “Hanse” Koskikallio

