KALAPUIKKO 
-16

Tervetuloa Porvoon Polunlöytäjien, Tolkkisten Eräkettujen ja Porvoon
Metsänkävijöiden yhteiselle talviretkelle!
Paikka:
Partiopoukama, Porvoo Sondby, Partiopoukamantie 24
Aika:
22.1.-24.1.2016, sudenpennut 23.1. (-24.1.2016)
Retki alkaa perjantaina 22.1.2016 rakennusleirillä, jolle voivat osallistua kaikki halukkaat
partiolaiset, ei kuitenkaan sudenpennut.
Kokoontuminen perjantaina on kello 18.30 Näsin S-marketin parkkipaikalla, josta
jatketaan johtajien ja vanhempien yhteiskyydein partiopoukamaan.
Perjantaina retkellä on tarjolla lämmin iltapala. Leirillä yövytään lämmitetyissä
puolijoukkueteltoissa.
Lauantaina 23.1.2016 retkelle lähtevien kokoontuminen Näsin S-marketin parkkipaikalla
on kello 9, josta jatketaan johtajien ja vanhempien yhteiskyydein partiopoukamaan.
Sudenpennut voivat osallistua retkelle päiväretkenä tai halutessaan jäädä yöksi. Erityisesti
sudenpentujen osalta toivottavaa olisi, että muutamia vanhempia ilmoittautuisi valvojaksi
retkelle.
Lauantain päiväretki päättyy kello 17, nouto Partiopoukamasta. Sunnuntaina retki päättyy
kello 14, nouto Partiopoukamasta. Partiolainen ei saa poistua retkeltä ilman, että on
ilmoittautunut johtajalleen.
Retken hinta partiolaisille ja mukaan lähteville huoltajille:
• perjantai 5 €
• lauantain päiväretki 5 €
• perjantai-sunnuntai 20 €
• lauantai-sunnuntai 15 €
Retki maksetaan oman lippukunnan tilille viimeistään 19.1.2016:
Porvoon Polunlöytäjät FI 15 4050 0010 0983 26
Tolkkisten Eräketut FI 24 4210 0010 0536 58
Porvoon Metsänkävijät FI 28 4050 1020 1766 49
Viesti: Kalapuikko -16, partiolaisen nimi
Leirille ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä lomake netissä viimeistään tiistaina
19.1.2016: 
www.eraketut.fi/retki-ilmoittautuminen/
Täytä ilmoittautumislomake huolellisesti ja muista lopuksi lähettää se. Myös mukaan
lähtevät huoltajat täyttävät oman ilmoittautumislomakkeen.
Lisätietoja ja yhteystiedot:
Porvoon Polunlöytäjät:
Karri Takala, p. 040 5848483
Tolkkisten Eräketut:
Ville Saarela p. 050 4626438
Porvoon Metsänkävijät:
Petri Raippo p. 050 4587311
Mukaan tarvitset (päivä- ja yöretkeläiset):
 Talviulkoiluun sopivat lämpimät päällysvaatteet ja säänmukaiset lämpimät kengät

 Lämpimiä vaatteita (villasukat, varakäsineitä, varapipo, kaulahuivi/kauluri, villapaita,









välihousut)
Ruokailuvälineet nimikoidussa kangaspussissa (lusikka, haarukka, veitsi, lautanen,
muki)
Muistiinpanovälineet ja suojakotelo (esim. muovitasku)
Puukko
Otsa- ja/tai taskulamppu ( ja varaparistot )
Sadevaatteet (sään mukaan, kumisaappaat, sadetakki, sadehousut)
Istuinalusta (ruokailu ulkona)
Naposteltavaa
Partiohuivi

Lisäksi yöretkeläisille:
 Lämmin, talviolosuhteisiin tarkoitettu makuupussi – yöpyminen lämmitetyssä
puolijoukkueteltassa
 Makuualusta
 Lämmin yöasu
 Lämmin aluskerrasto ja vaihtoalusvaatteet
 Pyyhe ja peseytymisvälineet (vapaaehtoinen sauna lauantaina)
 Hammasharja ja tahna, henkilökohtaiset lääkkeet, hiusharja/kampa
 Unilelu (tarvittaessa)
 Lämmintä vaatetta, tarvittaessa vaihtokengät tai vaihtopohjalliset
Pakkaa kaikki varusteet rinkkaan tai isoon reppuun. Suojaa varusteesi kastumiselta
(erityisesti vaihtovaatteet ja makuupussi). Pakkaa itse reppusi, jotta tiedät mitä sinulla on
mukana (tai vanhempana varmistat, että lapsesi tietää repun sisällön). Nimikoi kaikki
varusteesi.

