
Sudenpentujen	  

Telttaretki	   	  
Tänä	  keväänä	  sudenpentujen	  retki	  toteutetaan	  yhden	  yön	  telttaretkenä.	  Etenkin	  Piirulle	  
lähtijöille	  retki	  on	  hyvää	  harjoitusta	  teltassa	  asumiseen	  ja	  leirielämään.	  Retki	  järjestetään	  
Kunstenniemen	  telttailualueella	  26.–27.4	  

Olemme	  suurimman	  ajasta	  ulkona,	  joten	  säänmukainen	  vaatetus	  on	  erittäin	  tärkeä.	  Retken	  
ohjelma	  keskittyy	  leiritaitoihin,	  harjoittelemme	  mm.	  teltan	  pystytystä	  ja	  ruuan	  valmistusta.	  
Yövymme	  kamiinalämmitteisissä	  talviteltoissa.	  	  

Retkelle	  lähdetään	  lauantaiaamuna	  26.4	  klo	  9	  kolon	  edestä.	  Paluu	  kololle	  on	  seuraavana	  
päivänä	  27.4	  	  klo	  15.	  Retken	  hinta	  on	  35	  €,	  ja	  se	  maksetaan	  joko	  lähtiessä	  käteisellä	  tai	  
lippukunnan	  tilille.	  Retkelle	  ilmoittautuminen	  alkaa	  nyt	  ja	  loppuu	  11.4.	  Huomaathan,	  että	  
viimeinen	  ilmoittautumispäivä	  on	  viimeinen	  ilmoittautumispäivä,	  ja	  sen	  jälkeen	  mukaan	  pääsee	  
vain	  peruutustapauksissa.	  Retkelle	  lähtijöillä	  tulee	  olla	  jäsenmaksu	  maksettuna.	  

Mukaan	  retkelle	  tulee	  pakata:	  

• Partiohuivi	  kaulaan!	  
• Lämmin	  makuupussi	  ja	  makuualusta	  
• Lämmin	  yöasu	  
• Säänmukaiset	  ulkoiluvaatteet	  
• vaihtovaatteet	  
• Pipo,	  hanskat	  ja	  kaulaliina	  
• Varahanskat	  
• Sukat	  ja	  varasukat	  
• Villasukat	  ja	  saappaat	  
• Otsa-‐	  tai	  taskulamppu	  ja	  varaparistot	  
• Ruokailuvälineet	  eli	  roikotettavassa	  kangaspussissa	  syvälautanen,	  muki,	  lusikka,	  veitsi	  ja	  

haarukka	  sekä	  astiapyyhe)	  
• Istuinalusta	  
• Puukko	  



Tavarat	  tulee	  pakata	  niin,	  että	  sudenpentu	  pystyy	  kantamaan	  ne	  itse.	  Tavarat	  kannattaa	  
nimikoida,	  sillä	  samanlaisia	  tavaroita	  löytyy	  monelta.	  Karkkia	  saa	  ottaa	  mukaan	  korkeintaan	  	  
200	  g.	  Limsat	  sekä	  sipsit,	  keksit	  ja	  muut	  murustavat	  herkut	  jätämme	  kotiin.	  Kännykän	  mukaan	  
ottaminen	  ei	  ole	  suotavaa,	  eikä	  varsinkaan	  kännykän	  käyttö	  ohjelman	  aikana.	  Retkelle	  yhteyden	  saa	  
johtajien	  puhelimien	  kautta.	  
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Ilmoittautuminen	  sudenpentujen	  Telttaretkelle	  26.–27.4	  

Poikani	  ____________________________________________________________________________	  

laumasta	  	  o	  Norppa	  (ma)	  o	  Majava	  (ti)	  o	  Saukko	  (ke),	  lähtee	  mukaan	  telttaretkelle.	  

Erikoisruokavaliot	  ja	  allergiat:	  __________________________________________________________	  

Muuta	  huomioitavaa	  terveydentilasta:	  ___________________________________________________	  

Huoltajan	  nimi	  ja	  yhteystiedot	  retken	  aikana:	  ______________________________________________	  

___________________________________________________________________________________	  

Huoltajan	  allekirjoitus	  

____________________________________________________________________________________	  

Ilmoittamalla	  lapseni	  retkelle	  hyväksyn,	  että	  hänestä	  saatetaan	  ottaa	  valokuvia,	  joita	  voidaan	  käyttää	  lippukunnan	  
viestinnässä.	  

	  


