
KURUN KONTIOIDEN SOMPA -TALVIRETKI 26.-28.2.2016 LAMMASNIEMESSÄ 
 
Retki alkaa Lammasniemessä pe 26.2. klo 17.30 ja sudenpennuilla la 27.2. klo 13.00. 
Retki päättyy su 28.2. noin klo 13.30, kun tavarat on pakattu ja paikat kunnossa. 
 
Sudenpennut syövät kotona lounaan ennen leirille tuloa. 
 
Seikkailijat,tarpojat ja samoajat yöpyvät ulkona kaminateltoissa. Supet yöpyvät ja säilyttävät varusteitaan 
sisällä. 
 
Retkelle tarvitaan avuksi vanhempia ja muita mahdollisia aikuisia, jotta mukaan voidaan ottaa kaikki 
halukkaat. Auttamaan voi tulla esimerkiksi keittiöön, opettamaan suksien voitelua ja hiihtoa lauantaina 
aamupäivällä tai loppusiivoukseen imurinvarteen. Mukaan voi tulla koko ajaksi tai vaikka muutamaksi 
tunniksi. 
 
Retken osallistumismaksu on sudenpennut 5€ ja seikkailijat, tarpojat ja samoajat 10€. Osallistumismaksu 
maksetaan leirille tullessa suljetussa kirjekuoressa, jonka päällä lukee kenen maksusta on kyse. 
 
Ilmoita erityisruokavaliosi ke 24.2. iltaan mennessä Tanjalle p. 040-5821265, jos et ole ilmoittanut sitä 
ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Mukaan tarvitset: 

• Muista nimikoida varusteesi!  
• Kaikki partiolaiset pakkaavat itse varusteensa, jotta tiedätte mitä on mukana ja missä kassin 

kolossa. 
• Partiohuivi ja -paita 
• Rinkka/reppu/kassi, johon pakkaat tavarasi (vesitiiviisti jos säilytät tavaroita ulkona). 
• Rinkan sadesuoja tai iso jätesäkki rinkan/repun/kassin sadesuojaksi, jos säilytät varusteita ulkona. 
• Makuualusta ja makuupussi (lämmin, voit laittaa myös kaksi päällekkäin), (seikkailijat/tarpojat). 
• Aluslakana, pussilakana ja tyynynliina, (sudenpennut). 
• Ruokailuvälineet kangaspussissa (syvä lautanen, muki, lusikka, haarukka ja veitsi) 
• Puukko 
• Istuinalusta (esim. vaahtomuovinpala, retkijakkara tvs.) 
• Taskulamppu + varapatterit 
• Yöasu telttaan: pitkä kerrasto ja/tai fleece asu, lämpimät sukat sekä pipo/kypärämyssy 
• Ulkoiluun sopivat säänmukaiset ulkovaatteet + pipo + käsineet ja kengät 
• Vaihtovaatteita (ulko ja sisä, useat parit käsineitä ja sukkia) 
• Kumisaappaat (+ sadevaatteet (housut + takki)) 
• Juomapullo, jossa on esim. mehua, ei limpparia 
• Peseytymisvälineet 
• Hammasharja ja -tahna 
• Henkilökohtaiset lääkkeet ohjeineen 
• Suorituskirja/kortti ja lyijykynä 
• Yksi suklaapatukka/PIENI karkkipussi tms., muut herkut ovat kiellettyjen listalla tälläkin retkellä. 
• Muovipussi käytetyille/likaisille vaatteille 
• Naskalit, jos sinulla on. 
• Osa voisi ottaa mukaan lapion, jolla on hyvä kasata tai kaivella lunta. 
• Heijastinliivi 

 
Lisäksi SEIKKAILIJAT JA TARPOJAT 

• sukset, sauvat ja monot 
• päiväreppu 
• termospullo ja eväsrasia 

 
HUOM! lippukunnalta löytyy lainaan muutama kesämakuupussi ja makuualusta. 
 
Jos sinulla tai huoltajallasi on kysyttävää retkeen liittyen, ota yhteyttä! 
 
Terveisin Juuli p. 050-4669533 ja Tanja p. 040-58212 65 sekä muut johtajat :) 


