Tervetuloa mukaan Aviapartion ja Pyhän Laurin Ritareiden (PyLaRit)

SUDENPENTUJEN INKKARI -kevätretkelle
17.-19.5.2019.

Luvassa on monipuolista partio-ohjelmaa. Retkellä suoritetaan kolme
kivaa jälkimerkkiä, opetellaan partiotaitoja ja vietetään aikaa kavereiden
kanssa. Sunnuntaina päästään vielä tutustumaan melomiseen.
Retkelle osallistuvat sudenpentulaumat Sinisorsat ja Mustarastaat
Aviapartiosta ja Iloiset Sopulit -lauma PyLaReista.
AIKA: pe 17.-su 19.5.2019
PAIKKA: Kirilä, Mustien Veljien ja Kirisiskojen kämppä Vihdin Ojakkalassa.
LÄHTÖ: Kuljemme retkelle bussikuljetuksella. Tapaaminen Kartanonkosken koulun
pihalla pe 17.5. klo 17.45. Bussi lähtee klo 18.00.
PALUU: Vanhemmat voivat tulla hakemaan sudenpentunsa su 19.5. klo 15.00
Tapaninvainion uimarannalta, jonne retki päättyy.
ILMOITTAUTUMINEN: Retkelle ilmoittaudutaan KUKSAN kautta pe 10.5. mennessä

kuksaan.fi/27104
OSALLISTUMISMAKSU: Retken osallistumismaksu on 40 €.
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen retkimaksu palautetaan vain sairastapauksissa.
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Rinkka / tilava reppu johon tavarat pakataan
Bussipysäkiltä on pieni kävelymatka kämpälle, joten tavarat on hyvä pakata
helposti kannettavaan rinkkaan/isoon reppuun.
Makuupussi, kämpällä on patjat.
Mikäli sudenpentua kiinnostaa kokeilla yöpymistä laavussa, varauduthan
lämpimällä makuupussilla ja makuualustalla.
Aluslakana, pieni tyynykin voi mahtua mukaan, oma unikaveri
Säänmukaiset ulkoiluvaatteet ja ulkoiluun sopivat kengät
Sadevarustus, eli sadetakki ja -housut sekä kumisaappaat
Vaihtovaatekerta, joka päivälle ainakin omat alushousut ja sukat
Pipo, hanskat, kaulahuivi/puffi, lippis
Lämmintä vaatetta (villasukat, fleece)
Yöpuku
Hammasharja ja –tahna, henkilökohtaiset hygieniavälineet + mahdolliset
lääkkeet
Pyyhe, uikkari
Taskulamppu / otsalamppu + varaparistot
Puukko
Istuinalusta
Partiohuivi
Muistiinpanovälineet (kynä ja pieni vihko)
Juomapullo (retkelle lähtiessä täynnä vettä)
Ruokailuvälineet (lusikka, haarukka, veitsi, muovilautanen, muovimuki,
astiapyyhe) kangaspussissa
Pilttipurkki
Suurennuslasi (jos on)
Mukaan saa ottaa myös vähän herkkuja, max. 200g.

Päivät vietetään pääasiassa ulkona, joten varaathan mukaan hyvät säänmukaiset
ulkoiluvaatteet. Yöpyminen puolestaan tapahtuu lämpimissä sisätiloissa.
Muistathan nimikoida vaatteesi ja tavarasi.
Vanhemmilla on jälleen mahdollisuus tutustua Aviapartioon ja sudenpentuihin lähtemällä
mukaan retkelle – apukädet niin kädentaidoissa kuin muonituksessakin ovat tervetulleita!
Vanhempi, ilmoittaudu myös itse mukaan Kuksan kautta. Vanhemman retkimaksu on 20 €.

Kännyköitä tai muuta elektroniikkaa ei sudenpentu retkellä tarvitse. Tarvittaessa
yhteyden saa retkenjohtajan kautta.
Tervetuloa retkelle!
Sudenpentujohtajat sekä retkenjohtajat Susu ja Anni
Retkenjohtaja Susanna ”Susu” Kantola, kirsi.susanna.kantola@gmail.com, p. 050 521 5556
Retkenjohtaja Anni Onnela, anni.onnela@aviapartio.fi, p. 050 345 8345

