SUSAN SYYSRETKI 26.-28.10.
Tule mukaan syksyn ehkä hauskimmalle retkelle yhdessä koko lippukunnan
kanssa! Retkelle osallistuvat kaikki ikäkaudet, ja retkellä suoritetaan osana
yhteistä ohjelmaa myös jokaisen ikäkauden omia aktiviteetteja samalla raikkaasta
syyssäästä nauttien.
Retki pidetään Pääkaupunkiseudun partiolaisten Mörrimöykky-kämpällä, ja
kuljetukset hoituvat kimppakyydein. Lähdemme yhdessä Kirstin koulun
parkkipaikalta perjantaina 26.10 klo 18. (Mikäli tulet suoraan Mörrikselle, osoite
on Ruuhijärventie 11-15)
Retken hinta on 12€ ja se maksetaan viitteellä 783 Suvelan Samoojien tilille FI86 4055 0010 140453
19.10. mennessä.
Retkelle voi ilmoittautua kuksan kautta tai sähköpostilla, 19.10 mennessä. Tämän jälkeen retkimaksua ei
palauteta, mutta lippukunnan jäsenillä on voimassaoleva partiovakuutus, joka korvaa sairastapauksissa
lääkärintodistusta vastaan. Retkellä otetaan valokuvia partiojulkaisuja varten.
Retkelle jokainen tarvitsee mukaansa seuraavat varusteet:
Pakkaa tavarat rinkkaan tai suureen reppuun niin, että saat kaikki tavarat kiinni yhteen kantamukseen ja
jaksat kantaa omat tavarasi. Tavarat tulee pakata vesitiiviisti (myös sivutaskuissa olevat) jos retki
suuntautuu metsään. Partiolaisen ja vanhempien kannattaa pakata yhdessä jotta molemmat tietävät mitä
rinkasta löytyy.
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Makuupussi ja –alusta sekä pussilakana
Ruokailuvälineet: särkymättömät lautanen, muki ja aterimet kangaspussissa
Sadevaatteet: takki, housut ja kengät
Vaihtoalusvaatteet: sukat, alushousut, T-paidat, välihousut
Lämpimiä vaatteita: ulkohousut, villapaita / fleece, takki
Hyvät kengät: vaelluskengät tai lenkkarit
Henk. koht. hyg. väl.: hammasharja, pesuaineet, omat lääkkeet, laastaria
Puukko
Tasku- tai otsalamppu ja varaparistot
Vesipullo: juomapullo ja 1,5l tyhjä vesipullo ruoanlaittoa varten
Päiväreppu
Maksimissaan yksi pussi karkkia, johtajavero iskee suurempiin määriin
Musiikkisoittimet, pelikoneet ja muut vastaavat pitää jättää kotiin sillä partiovakuutus ei niitä
korvaa. Kännykän saa ottaa mukaan muovipussissa jos se on suljettu. Tarvittaessa puhelut
hoidetaan johtajan puhelimesta.

Lisätietoja retkestä antaa retkenjohtaja Pinja Helasuo (0440506071, pinja.helasuo@aalto.fi)
Nähdään syysretken merkeissä! :)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jos ilmoittaudut sähköpostilla, sisällytä siihen seuraavat tiedot ja lähetä lippukunnan
sähköpostiosoitteeseen (suvelan.samoojat@gmail.com)
-

Nimi, ryhmä
Mahd. erityisruokavalio
Lääkitykset, annostukset
Huoltajan yhteystiedot

-

Tieto siitä, tarvitseeko kyytiä retkelle tai
takaisin
Muuta huomioitavaa

