Sudenpentujen päiväretki Komeetta

!

Hei!

!

Kelotyttöjen sudenpentujen yhteinen päiväretki Komeetta järjestetään lauantaina 25.10. n. klo
9:30 - 16:00. Retkipaikkana toimii viime vuoden retkeltä tuttu Nuuksion Kolmoislampi
Siikarannan lähellä.

!

Lähtö: Tapaamme Leppävaaran bussiaseman laiturilla 15 lauantaina klo 9:20, josta lapset
lähtevät yhdessä johtajien kanssa bussilla numero 28 kohti Nuuksion Kolmoislampea. Bussi
lähtee klo 9:41 joten olkaa ajoissa paikalla.

!

Retkellä ollaan koko päivä ulkona säästä riippumatta. Onnistuneen retken toteutumisen vuoksi
on erittäin tärkeää, että lapsella on säänmukaiset varusteet päällä jo lähtöpaikalle tultaessa, ja
kaikki varustelistassa mainitut varusteet mukana huolellisesti pakattuna hyvään reppuun.
Varavaatteita kannattaa myös pakata mukaan.

!

Mukaan tarvitaan:
- Bussilippu tai raha bussilippuun lompakossa (1,50€)
- Lämpimät ja säänmukaiset vaatteet
- Reppu, jota on hyvä kantaa selässä
- Varahanskat
- Villapaita/fleece
- Tukevat, lämpimät ja vedenpitävät kengät
- Puukko
- Juomapullo valmiiksi täytettynä (väh. 0,5l)
- Ruokailuvälineet (lautanen, lusikka/haarukka ja muki)
- Eväitä
Lapsille tarjotaan lämmin lounas n. klo 12-13, mutta nälkä voi silti yllättää ulkona puuhatessa.
Omia kunnollisia eväitä on siis hyvä varata riittävästi mukaan. Hyviä eväitä ovat esimerkiksi
voileivät, valmiiksi pilkotut hedelmät, tai myslipatukat. Karkit, sipsit, ja muut herkut kannattaa
jättää kotiin.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen retkelle tapahtuu netissä uuden jäsenrekisteripalvelun
Kuksan kautta. Ilmoittaudu keskiviikkoon 22. lokakuuta mennessä.
Linkki ilmoittautumislomakkeeseen:
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=1567
Ilmoittautumista varten huoltajan tulee luoda Partio-ID. Partio-ID:tä käytetään jatkossa lähes
kaikkiin partiotapahtumiin ilmoittautumiseen.
Ohjeet ID:n luomiseen: http://tiny.cc/kuksaohje
Aamupäivällä lapset kiertävät pienissä ryhmissä erilaisia toiminnallisia rasteja, jotka jatkuvat
lounaan jälkeen. Vanhemmat ovat tervetulleita Kolmoislammen kodalle klo 14:30 eteenpäin
osallistumaan yhteiselle retkinuotiolle, ja seuraamaan lupauksenantoa. Kotiin lähdetään n. klo
15:30.
Paikalle pääsee Leppävaarasta bussilla 28 ja Espoon keskuksesta bussilla 88. Bussipysäkiltä on
n. 1-1,5km kävely retkipaikalle. Oman auton voi jättää Siikaniemen P-alueelle. Tarkemmat
ohjeet karttojen kera lähetetään viimeistään viikko ennen retkeä.
Tuo kaverit mukaan partioon!
Syksyllä alkaneissa ryhmissä on vielä tilaa, ja olisi mahtavaa saada uusia reippaita partiolaisia
liittymään Kelotyttöihin. Kannustakaa siis ihmeessä tyttöjä pyytämään myös 7-10 vuotiaat
kaverit ja sisarukset mukaan retkelle tutustumaan partiotoimintaan parhaimmillaan. Tutustujat
voi ilmoittaa retkelle osoitteeseen kelotytotry@gmail.com. Muistakaa mainita ilmoittautumisen
yhteydessä myös allergiat ja erityisruokavaliot.
Retken hinta on 5 euroa kaikilta osallistujilta. Retkimaksu maksetaan ennen retkeä (viimeistään
24.10.) Ketyn tilille FI60 3131 1001 1387 79. Merkitse viestiin retkeläisen nimi. Retkellä uudet
Kelotytöt saavat omat partiohuivit lupauksenannon yhteydessä. Huivin hinta on 17 euroa, joka
maksetaan myös suoraan tilille. Jos vanha huivi on kadonnut, uuden voi tilata hintaan 25 euroa.
Syksyisin terveisin,
Maija Arimo, maija.arimo@gmail.com
Maria Haukka, haukkamaria@gmail.com
Retkellä vastaavana johtajana toimii Noora, 040 5838234

