Kevätretki
13.-15.5.2022
Retkikirje

(versio 11.5.2022)
Retkikirjettä saatetaan täydentää ja päivittää vielä
ennen leiripäiviä. Tarkista vielä vko lopussa, onko
tullut muutoksia.
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Aikataulu
Perjantai
• Klo 18:00 kokoontuminen kololle. Pakataan
tavarat ja leiriläiset autoihin ja matkataan
Erävalkeaan. (ei sudenpennut)
Lauantai
• 9:30 sudenpentujen kokoontuminen kolollle
ja siirtyminen Erävalkeaan.
Sunnuntai
• Klo 14 retki päättyy Erävalkeassa,
pakkaamme tavarat ja leiriläiset autoihin.
• Takaisin kololla olemme n. 14:30, jonka
jälkeen puramme retkitavarat takaisin
paikoilleen ja kuivamaan. Kotiin päästään
lähtemään klo 15 jälkeen, ehkä noin 15:30
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Varusteet
• ruokailuvälineet kangaspussissa (lautanen,
muki, lusikka, haarukka, veitsi. Ei kertakäyttöisiä!)
• Puukko
• Istuinalusta
• Partiohuivi kaulaan
• Heijastin päällystakissa + varaheijastin
• Taskulamppu ja varaparistot (tai vaikka 2
taskulamppua)
• Henkilökohtaiset tavarat (lääkkeet yms.)
• Työkäsineet
• Juomapullo (täytetty)
• Lämmin yöasu +pipo ja villasukat toimivat yöllä.
Samalla kerrastolla ja sukilla, mikä päivällä oli
päälle, ei mennä pussiin.
• makuupussi ja makuualusta (+makuupussin
lakana, tyyny). Makuupussi on suotavaa olla
vähintään 3-vuodenajan pussi.
• Mukavuusvarusteina voi ottaa matkaan
korvatulpat
• saunapyyhe. Biohajoavat pesuaineet tarjolla
lippukunnan puolesta.
• Henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet:
hammaspesuvälineet, deodorantit, hiuslenkit,
harjat…. Todellakin leirillä kaikki pesevät
hampaat…
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Lainamakuupussit ja makuualusta
Jos leiriläiselle ei ole sopivaa makuupussia,
lippukunnalla on muutamia lainapusseja. Näistä
varaukset Tarulle pikimmiten.

Mihin pakkaan varusteeni
Pakkaa varusteesi siten, että saat ne itse kannettua
autolta Erävalkeaan ja löydät kassista tarvikkeesi.
Kännykät ja muut elektroniikkalaitteet
Eivät ole tarpeellisia, ja ne ovat retkellä omalla
vastuullasi. Jos päätät ottaa, pakkaa ne vesitiiviisti.
Retkellä ohjelmien ajaksi puhelimet kerätään
puhelinparkkiin.
Makeiset ja herkut, omat juomat
Mikäli päätät ottaa mukaan makeisia tai muita
herkkuja, ota niitä kohtuudella. Johtajisto pidättää
itsellään oikeuden päättää siitä, milloin ja kuinka
paljon herkkuja saa napostella.
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Vaatetus
• Säänmukainen ulkoiluvaatetus. Mielellään
kosteutta kestävä, riittävän väljä, että mahtuu
alle kerroksia ja pystyy hyvin liikkumaan.
College-housu ei hyvä leiriolosuhteissa.
• Sadevaatteet mukaan, jos on sadetta luvassa.
• Säänmukaisesti kerrospukeutumista
ulkovaatteiden alle, näin voit säätää tilanteen
mukaan kerroksia. Kannattaa suosia hyvin
kosteutta siirtäviä materiaaleja. Villakerrastot
ja fleecet toimivat hyvin, puuvilla on huonoin.
• Säänmukaiset jalkineet. Ja sellaiset mitkä
ovat riittävän lämpimät.
• Varasukkia ja jos otit saappaat, niin villasukkia
ei sovi unohtaa.
• Vaihtovaatteet ja kengät. Ohjelmassa vettä
saattaa roiskahtaa….
• Pipo ja hanskat. Ja varahanskat
• kaulahuivi/kauluri/tuubi
Vinkit
• Vaatteita ja kenkiä valitessasi, muista, että ne
voivat hyvinkin likaantua.
• Valitse riittävän isoa kokoa, kurkista vaikka
muiden perheenjäsenten kaappiin.
• Olemme ulkona – satoi tai paistoi, huomio
tämä varustautumisessa. Leiripaikka on järven
rannalla ja kylmä tuuli puhaltaa.
• Vaatteita ei ehditä juurikaan kuivattaa retken
aikana.
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Kuljetukset:
• Matkat taittuvat huoltajien ja johtajien
kyydillä.
• Leiriläisten lisäksi pitää myös kuljettaa ruokaja ohjelmatarvikkeita.
• Matkat Erävalkeaan tehdään riittävällä, mutta
ei turhan suurella automäärällä. Erävalkeassa
parkkitila on rajallinen ja vasta juuri sulanut
ja vielä melko pehmeä. Tiestö ihan
kelvollisessa kunnossa, mutta ohittaminen/
kohtaaminen loppupään kapeilla teillä on
hankalaa.
• Vapaaehtoisia kuljettajia oli hyvin, aivan
kaikkien ei tarvitse kuljetella mennen tullen.
• Ehdotelmamme kuljetusksiin on seuraava:
• PE: Haapakoski, Rintala, Lintula,
Niemensivu
• LA aamu: Kujansuu
• SU iltapäivä: Haapakoski, Rintala,
Kuusikko, Luukkonen,

Ajo-ohje Erävalkeaan
”Uuden Partiolaisen Kotiin 2021”-vihkosta sivun 6
ylälaidasta. Vihko löytyy Kipinäpartion nettisivuilta osoitteesta www.kipinapartio.fi, sivun
vasemmasta laidasta kohdasta Lippukuntainfo.
Ajo-aika Parkanon keskustasta n. 15-25min.
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Löytötavarat
Löytötavarat tuodaan kololle ja on saatavissa
johtajien loppusiivouksen aikana, sekä
myöhemmin ilmoitettavana aikana.

Retkimaksu
Retkimaksulaskut lähetetään sähköpostitse
11.5. Laskun löydät myös asiointipalvelusta.

Muutokset
ilmoittautumistietoihin
Muistathan, että sairaana ei voi osallistua.
Mahdolliset sairastumiset tai muut muutokset
osallistumisiin tai muut huomionarvoiset asiat
– laitathan niistä pikimmiten Tarulle 040 587
5695 / taru.haapakoski@iki.fi
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