Nummenpoikien syysretken retkikirje
Nummenpojat järjestävät syysretken 3.-5.11.2017 Pellin leirikeskuksessa (Härjänvatsantie
210 09120 Karjalohja)
.
Retken hinta:
Koko vkl 35€
Yksi yö (Sudet) 25€
Lähtö: Perjantaina 3.11 klo 18 Aseman koulun pihalta, mutta paikalla pitää olla klo 17.30,
jolloin alamme pakkaamaan busseja. Yhden yön retkelle lähtijät (Sudet) lähtevät la 4.11 klo.
9.00 Uuden kirkon pihalta omilla ja johtajien kyydeillä. (Lisätietoja ryhmänjohtajalta
Sannalta).
Paluu: Kaikki retkeläiset palaavat busseilla Aseman koulun pihalle sunnuntaina 5.11 noin
klo. 15.00
Ilmoittautuminen: Retkimaksu maksetaan omalle johtajalle käteisellä tai tilisiirrolla oman
ryhmän johtajan 20.10 mennessä. Lisätietoja ryhmänjohtajalta. Alle 15-vuotiailla retkelle
lähtijöillä tulee olla lupa, joka lähetetään tekstiviestinä tai sähköpostilla omalle johtajalle.
Lupaviestissä tulee olla tiedot ruoka-aineallergioista ja mahdollisista sairauksista.
Retkellä voidaan ottaa valokuvia. Ilmoittamalla lapsensa retkelle huoltaja sallii tämän
kuvaamisen retken aikana. Kuvia julkaistaan Nummenpoikien kotisivuilla/facebookissa ja
niitä voidaan käyttää lippukunnan toimintaa esiteltäessä.
Huom! Puhelimet ja muut elektroniset pelivälineet yms. jätetään kotiin, sillä ne eivät kuulu
partioretkelle. Partiovakuutus ei myöskään korvaa rikkoutuneita laitteita. Johtajilla on
puhelimet, ja tarvittaessa niillä lapsi voi soittaa.
Olemme paljon ulkona, joten mukaan tulee varata runsaasti säänmukaista ja riittävän
lämmintä vaatetta. Osa ryhmistä yöpyy ulkona kamiinalämmitteisessä teltassa ja osa sisällä.
Oma ryhmänjohtaja kertoo, yöpyykö ryhmä sisällä vai teltassa.
Huom! Retkelle lähtee iso joukko poikia, joten kaikki vaatteet ja varusteet on nimikoitava!!
Eli retkelle tulee ilmoittautua ja maksaa omalle johtajalleen viimeistään 20.10.2017.
Retken johtajana toimii Aleksi Jokiniemi
(puh. 050 5571898, aleksi.jokiniemi@nummenpojat.com)

Varustelista:
Varusteet pakataan rinkkaan tai muuhun helposti kannettavaan kassiin. Retkelle osallistuja
pakkaa itse varusteensa, jotta myös löytää ne retkellä!

VAATTEET
● Sadevarusteet (kumisaappaat, sadetakki ja -housut)
● Lämpimät ulkoiluvaatteet (takki ja housut, säänmukaiset kengät, pipo,
hanskat)
● Fleece tai villapaita
● Pitkähihainen kerrasto
● Villasukat
● Varahousut ja paita (esim. collegehousut ja -paita)
● Yöpuku
● Kastumisen varalta ylimääräiset hanskat
● vaihto alusvaatteita ja sukkia
● Partiohuivi ja -paita
●

VARUSTEET
● Makuupussi ja makuualusta (+ halutessa pieni tyyny ja unilelu)
● Peseytymisvälineet (hammasharja ja –tahna + saunomistarvikkeet)
● Ruokailuvälineet kangaspussissa (syvä lautanen, muki, lusikka,
haarukka, veitsi, pieni astiapyyhe)
● Puukko
● Otsa- tai taskulamppu
● istuinalusta
● juomapullo (väh. 0,5 l)
● tulitikut (huom! tulitikkuleikit ovat ankarasti kiellettyjä!)
● hlö.koht. lääkkeet yms
● Mukaan voi ottaa karkkipussin tai muita ”herkkuja” kohtuudella (suklaa,
perunalastut ja virvoitus- /energiajuomat sotkevat helposti muiden
samassa tilassa yöpyvien tavarat, joten näitä emme ota).

