Paspartuu
11.-13.1.2019
Aitolahden vanhassa
pappilassa
Tervetuloa Tammeron talviretkelle 11.-13.1.2019 Aitolahden vanhaan pappilaan matkaamaan maailman
ympäri. Luvassa on paljon uutta, erilaista ja kivaa ohjelmaan Aitolahden eri kolkissa.
Sudenpennut nukkuvat koko retken sisällä, seikkailijat ja tarpojat taas nukkuvat kaminateltassa ulkona.
Syöthän perjantaina kunnon päivällisen ennen retkelle lähtöä, sillä seuraava ruoka on iltapala. Retkellä ei
käydä saunassa.
Mukaan
Paspartuu-leirille
pääset
ilmoittautumalla
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=24236

12.12.

mennessä

tästä

linkistä:

Ilmoittautumisajan päätyttyä osallistumismaksu 22 e laskutetaan huoltajalta sähköpostilaskulla.
Ilmoittautuminen on sitova ja lasku tulee maksaa peruutuksesta huolimatta. Jos joudumme lähettämään
maksumuistutuksen, lisäämme muistutusmaksun 5 e.
Lähtö retkelle tapahtuu perjantaina 11.1. klo 18.00 kolon parkkipaikalta, olethan paikalla ajoissa. Matkat
kuljetaan kotiväen kyydeillä. Toivomme, että jokainen auto on täynnä eikä yksittäisiä lapsia kuljeteta omilla
autoilla. Tie retkipaikalle on kapea, parkkipaikka pieni ja tammikuussa tie voi olla myös liukas. Näin saamme
hallittua lähtöä ja paluuta huomattavasti paremmin. Mahdollisista muutoksista kyyteihin tulee ilmoittaa
heti retkenjohtajalle. Retki loppuu sunnuntaina klo 12.00, jolloin voi tulla hakemaan lapsia.
Otathan yhteyttä retkenjohtajaan tai ryhmänjohtajaan, jos tulee kysyttävää!
Retkenjohtaja:
Suvi Salonen
0400 417 361
suviainomaija@gmail.com
Huomaattehan, että talviretki on hyvä mahdollisuus hankkia kokemusta retkeilystä ja kotoa pois
yöpymisestä. Ensi kesän kesäleirin korvaava suurleiri, Ilves19-piirileiri, on huomattavasti suurempi
tapahtuma kuin lippukunnan omat kesäleirit. Piirileiri ei siis voi olla kenellekään lähtijöistä ensimmäinen
kerta, kun yöpyy kodin ulkopuolella ilman vanhempia tai muita läheisiä. Piirileirille lähtijöillä täytyy olla
aiempaa kokemusta partioretkiltä tai muusta vastaavasta toiminnasta.

Ajo-ohje ja varustelista 

Ajo-ohje Aitolahden vanhaan pappilaan:
Aja Jyväskyläntietä/ Reitti 9/E63 suuntaan Jyväskylä/ Orivesi. Poistu liittymästä suuntaan Aitolahti. Käänny
rampin jälkeen oikealle Aitolahdentie/ Reitti 338. Aja Aitolahdentietä/Kaitavedentietä 3 km ja käänny
vasemmalle Aitoniementielle. Aja 4,1 km ja käänny vasemmalle Kiikkisensalmentielle. 550 metrin jälkeen
käänny oikealle, ja 86 metrin jälkeen vasemmalle pysyäksesi Kiikkisensalmentiellä. Aitolahden vanha pappila
on vasemmalla ENNEN Pättiniemeä.

Mukaan Paspartuu-retkelle tarvitset:



























partiohuivi kaulaan kotoa lähtiessä
makuupussi ja –alusta (talvimakuupussi erityisesti seikkailijoille ja tarpojille)
tyyny ja unilelu (jos haluat)
yöpuku (lämmin ja pitkät puntit sekä hihat, sillä yöllä saattaa olla kylmä, kerrasto +fleece kerrasto)
fleece/villapaita
alusvaatteita
vaihtovaatteita ja lämmintä vaatetta (erityisen lämpimiä ovat villa ja fleece)
vaihtosukkia ja lapasia (useammat!)
villasukat x2
sisätossut
säänmukainen ulkovaatetus
pipo, kaulahuivi
istuinalusta
Ruokailuvälineet (= kangaskassissa 2 syvää muovilautasta, muovimuki, lusikka, haarukka, veitsi ja
astiapyyhe)
henkilökohtaiset hygieniavälineet (harja, hammasharja ja -tahna, yms.)
pienet ensiapuvälineet (laastaria, sidettä ja päänsärkylääkettä tms.)
omat lääkkeet ja ohjeet johtajille
tasku- tai otsalamppu ja varapatterit
puukko
kompassi (seikkailijat ja tarpojat)
tulitikut (vesitiiviisti pakattuna, seikkailijat ja tarpojat)
muistiinpanovälineet
1920- luvun tyylistä teema-asustetta (jos haluat)
herkkuja ja omia eväitä kohtuudella (jos haluat)
halutessasi kirja aamulukemiseksi, jos heräät ennen muita
paljon hyvää leirimieltä!

Jos kotiväki avustaa pakkaamisessa, pakkaattehan siten, että myös retkelle lähtevä tietää mitä on mukana ja missä.
Kaikki mukaan lähtevät varusteet on syytä nimikoida, näin löytötavarat löytävät helpommin takaisin omistajalleen.
Mukaan ei kannata ottaa elektroniikkaa sillä retkiolosuhteissa puhelimet ja muut laitteet hajoavat herkästi, eikä
partiovakuutus korvaa niitä. Latausmahdollisuudet laitteille ovat myöskin hyvin rajalliset. Johtajat ovat
tavoitettavissa puhelimitse vuorokauden ympäri ja heidän kauttaan myös muut saavat tarvittaessa yhteyden
kotiväkeen.

