
24.–26.3.2022Sädetyttöjen ja Ristiritareiden
sudenpennut on kutsuttu

Kunstenniemeen etsimään kadonnutta
lohikäärmettä. Apua tarvitseva

lohikäärme on jättänyt partiolaisille
vihjeitä ympäri Kunstenniemeä, joten

meidän on syytä lähteä auttamaan sitä! 

 Mikä: Sudenpennut lähtevät etsimään kadonnutta lohikäärmettä partioretkelle
Kunstenniemeen 24.–26.3.2023. Retkelle pääsevät Ristiritareiden ja Sädetyttöjen
sudenpennut. 

Milloin: Retki alkaa perjantaina 24.3. klo 18.00 Nummen kolon pihalta, josta
lähdemme bussikuljetuksella Kunstenniemen leirikeskukseen ja palaamme
sunnuntaina bussikyyditse takaisin Nummen kololle noin klo 14.45. Osallistuminen
on mahdollista myös osaksi aikaa; ilmoitathan sen  

                   Osallistumismaksu: 35 euroa, joka maksetaan Ristiritarien tilille 
                   FI94 3131 1000 5363 79 (Kaarinan Ristiritarit Ry). 
                   Laita viestiksi ”Sudenpenturetki kevät”  sekä osallistujan nimi.
 
Mikäli osallistumismaksu on este retkelle osallistumiselle, älä epäröi ottaa yhteyttä
lapsen lippukunnan johtoon.  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan viimeistään perjantaina 17.3. Kuksassa:                
kuksaan.fi/58186  

Peruutusehdot: Peruutuksesta ilmoitetaan allekirjoittaneelle Aallottarelle. Jos
peruutus tehdään 17.3. jälkeen tai ilmoittautunut ei saavu tapahtumaan,
osallistumismaksua ei palauteta. Sairastuneena ei tule osallistua retkelle:
sairastapauksissa voit anoa maksun takaisin partiovakuutuksesta.
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 Pipo, kahdet hanskat, villasukat ja
kaulahuivi
säänmukaiset ulkoilujalkineet
sadetakki, sadehousut ja kumisaappaat

särkymättömät ruokailuvälineet
suljettavassa kangaspussissa (syvä
lautanen, muki, metalliset haarukka,
veitsi ja lusikka, astiapyyhe)  
terävä puukko kunnollisessa tupessa
otsa- tai taskulamppu ja varaparistot
särkymätön juomapullo
päiväreppu, johon mahtuu muutamia
tavaroita 
istuinalusta
OEK-laulukirja, jos omistat
muistiinpanovälineet
silmälasikotelo, jos tarvitset

vähän herkkuja, jos haluat

partiohuivi kaulaan
partiopaita
lakana ja tyynyliina
pussilakana TAI makuupussi
yöpuku ja unilelu jos haluat
hammasharja ja hammastahna 
hiusharja ja hiuslenkkejä, jos tarvitsee
nenäliinoja, huulirasva
särkylääke, jota olet tottunut käyttämään
(henkilökohtaiset lääkkeet)

ulkohousut
tuulenpitävä ja lämmin takki 
alusvaatteita ja sukkia 
lämpökerrasto
välihousut, esim. college, villa tai fleece
pitkähihainen paita, esim. college, villa- tai
fleecepaita
vaihtovaatteita

Pakkaa varusteet rinkkaan tai isoon reppuun. Nimikoi mahdollisimman monet varusteesi.
Pakkaa itse tai yhdessä aikuisen kanssa, jotta tiedät, mitä sinulla on mukanasi ja mistä löydät tavarasi.
Retkellä ollaan paljon ulkona, joten ottakaa se huomioon, kun valitsette varusteita. Rinkkaa kannetaan
tällä retkellä lähes kilometri mennessä ja tullessa. (Ei hätää, apua kyllä saa jos ei meinaa jaksaa.)  

Nukumme retkellä sisätiloissa leirikeskuksen patjoilla ja tyynyillä, joten lakanan ja tyynyliinan lisäksi
mukaan tulisi pakata joko pussilakana TAI makuupussi. 
Jos pakkaatte makuupussin, sen pakkaamista voi olla hyvä harjoitella jo kotona. 
 
Jos sinulla ei ole kaikkia varusteita, ota rohkeasti ryhmänjohtajaa hihasta tai ottakaa yhteyttä
retkenjohtajaan!

Varusteet

Retkiterveisin
Aallotar Haapasaari ja
muut sudenpentujohtajat

aallotar.haapasaari
@sadetytot.net
0400 225 486
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