TaSaVa 12
Hyvinkään Nummenpoikien perinteinen tarpoja-,
samoaja- ja vaeltajaretki järjestetään 2020 jo kahdettatoista kertaa!
Retki järjestetään Usmituvalla (Usminrinteentie 111).
Retken johtajat: Otso Kurkela, (040 1313001), Karri Kokko (044 2140105) sekä
Elias Mäkelä (044 9775469). Johtajat tavoittaa myös sähköpostilla
etunimi.sukunimi@nummenpojat.com.

Erityiset järjestelyt
Koronaviruspandemiasta johtuen retkellä tarvitaan erityisjärjestelyjä.
Kokoontumisrajoituksista ja yleisestä hygieniasta johtuen retki on tarpojille vain
kahden päivän retki jolloin tarpojavartiosta on vain puolet kerrallaan paikalla,
ensimmäinen puolisko 11-12.12 ja toinen 12-13.12.
Mikäli kuulut seuraaviin vartiohin, retkesi on 11-12.12:
Hiirihaukka
Jalopeura
Hemuli
Retkesi alkaa perjantaina 11.12 klo. 18 Usmituvalla ja päättyy lauantaina 12.12 klo. 18
samasta paikasta.

Jos kuulut seuraaviin vartioihin, on retkesi 12-13.12:
Riippu Gäng
Trooppinen Pallokala
Glaucus Atlanticus
Retkesi alkaa lauantaina 12.12 klo. 11 Usmituvalla ja päättyy sunnuntaina 13.12
klo.14 samasta paikasta.

Samoajien ja vaeltajien retki alkaa perjantaina klo. 18 ja päättyy sunnuntaina klo. 14.
TaSaValla on tarjoĺla käsidesiä ja hengityssuojaimia, joita suositellaan käytettävän.
Pesemme käsiä paljon ja pidämme hygieniasta muutoinkin hyvää huolta.

Ilmoittautuminen
Tarpojille retken hinta on 15€ ja vanhemmille ikäkausille 20€.

Retkelle ilmoittautuminen tehdään Kuksassa. Ilmoittautuminen alkaa 15.11 ja päättyy
29.11. Alle 15-vuotiaan ilmoittaa retkelle lapsen huoltaja. Mainitsethan

ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset erityisruokavaliot!

Varusteet ja yöpyminen
Retkellä ollaan hyvin paljon ulkona ja sää voi olla kylmä, joten mukaan tulee varata
runsaasti sään mukaista vaatetusta. Ryhmät saavat valita nukkuvatko sisällä vai
ulkona lämmitetyssä puolijoukkueteltassa. Partiolainen pakkaa itse tavaransa.

Valokuvaaminen
Retken ilmoittautumisessa Kuksassa on kohta ”kuvauslupa” ja toivomme että
kuvauskielto valitaan vain, jos kuvaamiselle on jokin painava este. Retkellä otettavia
valokuvia julkaistaan Nummenpoikien kotisivuilla (www.nummenpojat.com) sekä
Facebookissa (@nummarit) ja Instagramissa (@nummenpojat).

Varustelista
Pakkaa tavarat rinkkaan tai muuhun helposti kannettavaan kassiin/reppuun!

















Ruokailuvälineet (muki, syvä lautanen, aterimet)
Ohjelmaa varten yhteiseen käyttöön ainakin 1,5l vesipullo (tyhjänä)
Talvimakuupussi ja -alusta (voi ottaa myös tyynyn ja/tai unilelun)
Puukko
Otsa- tai taskulamppu
Hygieniavälineet (hammasharja ja -tahna jne.)
Henkilökohtaiset lääkkeet (myös särkylääkkeet!)
Säänmukaiset vaatteet (talvitakki, ulkohousut)
Sadevarusteet
Kengät, joilla on hyvä kävellä
Partiohuivi
Vaihtovaateet
Vaihtosukkia
Peseytymistarvikkeet (saippua, pyyhe jne.)
Lämmintä vaatetta
Halutessa: lukemista, matkakaiutin, partiopaita, kompassi, jotain hyvää
syötävää

Mukaan ei saa ottaa energiajuomia.
Puhelin saa olla mukana, mutta sitä ei käytetä ohjelman aikana ilman erillistä
lupaa. Vanhempiin saa tarvittaessa yhteyden myös johtajien kautta.

Lisätietoa retkestä saa retkenjohtajilta tai omilta ryhmänjohtajilta.

