KURUN KONTIOIDEN TALVIRETKI 25.-27.3.2022
LAMMASNIEMESSÄ
Retki alkaa Lammasniemessä pe 25.3. klo 18.00. Retki päättyy su 27.3.
sudenpennuilla ja seikkailijoilla klo 12 ja isommilla noin klo 14.00.
Seikkailijat, tarpojat ja samoajat yöpyvät ulkona ja sudenpennut sisällä.
Retken osallistumismaksu on 10€.
Osallistumismaksu maksetaan: MobilePay 43295, lippukunnantilille FI07 5190 0520 0174 91 tai käteisellä
retkelle tullessa. Jos maksat MobilePaylla tai tilille, kirjoita viestiin osallistujan nimi ja talvileiri ja lähetä
kuva maksusta Tanjalle.
Olethan muistanut ilmoittaa erityisruokavaliosi ilmoittautumisen yhteydessä.
Mukaan tarvitset:
• Muista nimikoida varusteesi!
• Kaikki partiolaiset pakkaavat itse varusteensa, jotta tiedätte mitä on mukana ja missä kassin kolossa.
• Partiohuivi ja -paita (jos on, muutamilla ei ole vielä huivia)
• Rinkka/reppu/kassi, johon pakkaat tavarasi.
Seikkailijat, tarpojat, samoajat
• Rinkan sadesuoja tai iso jätesäkki rinkan/repun/kassin sadesuojaksi
• Talvikäyttöön sopiva makuualusta (pelkkä ilmatäytteinen ei eristä maasta nousevaa kylmyyttä)
• Makuupussi (lämmin, voit laittaa myös kaksi päällekkäin).
• Lämmin yöasu esim. pitkä kerrasto ja/tai fleeceasu, lämpimät sukat sekä pipo/kypärämyssy
Sudenpennut
• Aluslakana ja tyynynliina (pakolliset, vaikka nukkuisit makuupussissa)
• Pussilakana tai makuupussi
• Yöasu
• Sudenpennunkirja
• Essu kokkailua varten, jos sellainen löytyy kotoa.
Kaikille
• Ruokailuvälineet kangaspussissa (syvä lautanen, muki, lusikka, haarukka ja veitsi)
• Puukko (jos on)
• Istuinalusta (esim. vaahtomuovinpala, retkijakkara tvs.)
• Taskulamppu/otsalamppu + varapatterit
• Ulkoiluun sopivat säänmukaiset ulkovaatteet + pipo + käsineet ja kengät
• Vaihtovaatteita tarpeeksi (ulko ja sisä, useat parit käsineitä ja sukkia)
• Kumisaappaat
• Juomapullo, jossa on esim. mehua, ei limpparia
• Peseytymisvälineet (hammasharja ja -tahna, pyyhe, hiusharjat+lenksut…)
• Henkilökohtaiset lääkkeet ohjeineen
• Yksi suklaapatukka/PIENI karkkipussi tms.
• Muovipussi käytetyille/likaisille vaatteille
• Naskalit, jos sinulla on.
• Osa voisi ottaa mukaan lapion, jolla on
hyvä kasata tai kaivella lunta.
• Heijastinliivi tvs
HUOM! Lippukunnalta löytyy lainaan
muutamia makuupusseja, makuualustoja ja
rinkka.
Jos sinulla tai huoltajallasi on kysyttävää retkeen liittyen, ota yhteyttä!
Terveisin Tanja p. 040-58212 65 sekä Maikku, Eeva, Martti, Taija, Inke sekä muut johtajat :)

