
           ERÄRETKI  HOSSASSA  11. - 13.9.2020  13V/2020>  V A R U S T E E T :

                 R E T K I K I R J E rinkka tai reppu

makuupussi

makuualusta

maavaate

verkkarit

hammasharja,tahna

pyyhe

muut tarvikkeet

lautanen tai kauha

muki

lusikka, haarukka

juomapullo

lippalakki 

pipo 4 MASKIA

villapaita

käsineet

välihousut

villasukat

varasukat

vaihtovaatteet

sadeasu

säähän sopiva

maastoasu

Lähtö: Kotikololta pe 11.9.20 klo 18.00. Kuljetus:     Linja-auto, 30€/ henkilö partiohuivi

Paluu: Kotikololle su 13.9.20 klo 16.00. Kanootti*: 30€ (kanootissa 3 henkeä säähän sopivat

Kuljetus: Kahdella linja-autolla. Kalastus: 18v valtion kalastuskortti maastojalkineet

Istutaan joka toisella penkkirivillä ja maskit. Lasku jälkeen päin kotiin. lenkkarit

Vakuutus: Kaikilla on vakuutus. Ilmoittaudu linkillä Kuksan kautta. kompassi

Majoitus: Pikku majoitteessa lähikaverit. Ilmoittaudu viimeistään 6.9.2020. puukko

Ruoka: Jokainen ottaa omat eväät ja juomat.  Ryhmittäin valmistetaan reilut ompeluvälineet

lämpimät ruoat.  Sopikaa ja hankkikaa ryhmittäin. Muistakaa vesi. minigrip-pussi A5

Kalastus: Yli 18 vuotiailla valtion kalastukortti. Ei virtapaikoista eikä istutusvesistä. otsalamppu+paristo

Hessu: Matkalla ei pysähdymme Koillisportissa Koronan vuoksi. hiukan rahaa

Ryhmävarusteita: trangia+polttoaine, kirves, saha, kartat (voi noutaa (kalastusvälineet)
Makelta ennakkoon),  ensiapuvälineet muuta… Flunssaisena ei mukaan! tulitikut (muovissa)

Ryhmätehtävät: Reittipiirros kartasta (kuljettu reitti, yöpymispaikat ym) ensiside

Mitä nähty matkalla, miten meni.  Kunnon lämpimät ruoat. Raportti kaavakkeella. laastaria

Tänä vuonna 13-vuotta täyttävät yöpyvät perusleirissä, mutta voivat siitä käydä retkellä henk.koht.lääkkeet

ympäristössä patikoiden tai meloen. Heitä vanhemmat ikäluokat voivat yöpyä kauempanakin. vc-paperia (muovissa

Noudatetaan puiston sääntöjä. Sunnuntaina takaisin leiriin klo 10.00, jolloin hartaushetki. muistiinpanovälineet

Limingassa 31.8.2020 eväät ja juotavaa

Make Korhonen 044-7521223 Lykki Maalo 050 5175272 ruoanvalmistus-

markku.korhonen@evl.fi jukka.maalo@niittykarpat.fi välineet

OHJELMASSA: Perjantaina perillä n. klo 22.00. Hiljaisuus klo 24.00. voipaperia A3

Lauantaina: Kanootit käytössä klo 10.00. Retkeilyä patikoiden tai meloen. Oma majoite

Sunnuntaina takaisin pääleiriin klo 10.00 mennessä. Varusteiden huoltoa ja    MUKAAN EI OTETA:

raporttien viimeistelyä. Hartaus klo 11.00. Pakkaus alkaa klo 11.30, jonka jälkeen     -  PÄIHTEITÄ

kotiin päin. Pysähdys Koillisportissa. Limingassa klo 16.00.     -  TUPAKKAA

ROVER 20

Tervetuloa mukaan Roverille. Ohjelmassa rentoutumista ja yhdessä oloa.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa märkä- tai nälkämerkki (hinta 1 euro) 

Nautimme luonnon rauhasta.  Pienissä ryhmissä toimien saamme vapaasti 

kulkea retkeilyalueen polkuja ja vesistöjä.  Tarvittaessa opastusta ja neuvontaa.



    -  YLIMÄÄRÄISTÄ


