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Supernyyttärit
keskuspuistossa la 25.5 - su 26.5.
Tervetuloa sudenpentujen kevätkauden päättävälle
metsäretkelle Keskuspuistoon, aivan junaradan kupeeseen!
Nukumme ulkona samanlaisessa teltassa kuin kesäleirillä. Retki
alkaa lauantaina 25.5. klo 15:02 Tönöltä ja päättyy seuraavana
päivänä partionäyttelyn alkaessa klo 10:00. Luvassa on
huippuhauskaa ohjelmaa sekä tietenkin nyyttärit!
Huomioithan, että partiojohtajat tuovat myös ravitsevaa syötävää
mukaan, älä siis tuo liikaa herkkuja. Oma vanhempi tai muu tuttu aikuinen saa tulla
mukaan, varsinkin jos hän voisi opettaa jotain leiritaitoja lauantaina iltapäivällä.
Retken hinta on 1 0 € ja se maksetaan lippukunnan tilille FI0479977997926998.  Maksun
viestikenttään kirjoitetaan ”Supernyyttärit 2019” ja sudenpennun nimi. Maksun eräpäivä
on 19.5.2019, minkä jälkeen ilmoittautuminen on sitova ja voidaan perua vain
sairaustapauksissa tai muusta pätevästä syystä.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen tapahtumaan Kuksan kautta 19.5. mennessä → w
 ww.kuksaan.fi/25283

Varusteet:
Retkellä nukutaan ulkona puolijoukkueteltassa, joten mukaan kannattaa pakata tarpeeksi
lämpimiä varusteita mukaan. Ei kannata ottaa kännykkää tai muita elektronisia vimpaimia,
sillä niitä ei retkellä tarvita. Tarvittaessa sudenpentuihin saa yhteyden soittamalla
retkenjohtajalle tai muille retkellä oleville johtajille. Mukaan tulisi ottaa:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

rinkka tai iso reppu, jossa kannat
tavarasi
makuupussi
makuualusta
hammasharja ja -tahna + muki
unilelu
paperinenäliinat ym.
henk.koht.hyg.väl.
tasku- tai otsalamppu (tarkista
paristot!)
yöpuku tai vaihtovaatekerta

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

varakalsarit
lämpimät varasukat
pipo ja hanskat
sadevaatteet sään vaatiessa
partiohuivi ja sudenpentupaita
puukko (jos sellainen on)
ruokailutarvikkeet kangaspussissa
(lautanen, muki, lusikka ym.)
sen verran herkkuja kuin jaksat itse
syödä

Lisää tietoa saat laumasi omilta johtajilta tai retken johtajalta:

Retkenjohtaja
Taavi Väänänen

taavi.vaananen@haaganeraveikot.fi

Vastaava partiojohtaja
Aapo Kiilunen

aapo.kiilunen@haaganeraveikot.fi
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RINKAN PAKKAUS
PIIRRÄ TÄHÄN OMAT TAVARASI
Lisää ne kuvan reppuun omalle paikalleen tai osoita nuolella, minne ne pakkaat

Päällitaskuun pienet tavarat:
● Puukko
● Hammasharja
● Lääkkeet
● Taskulamppu

Sivutaskuihin helposti
saataville:
● Sadevaatteet
● Pipot, hanskat
● Juomapullo
● Kippo ja lusikka

Isoon taskuun
● Vaatteet pusseissa
○ Alusvaatteet
○ Päällysvaatteet
○ Varakengät
● Makuupussi pohjalle
○ Yöasu ja unilelu

Rinkan remmeihin voi kiinnittää istuinalustan, makuualustan tai takin.
Kaikki rinkat ovat erilaisia eikä ole olemassa ainoaa oikeaa tapaa pakata.
Sudenpennuille myös reppu on oikein hyvä kantoväline retkelle.
Tärkeintä on että sudenpentu itse löytää tavarat ja voi kantaa niitä lyhyen matkaa.

