HKPT:n Kipinä-kevätretki
Tule mukaan Kipinä-kevätretkelle Korvenkolkalle Nuuksioon 4.-6.3.2016! Ohjelmassa on
korpiluontoon, kipinöintiin ja keräilyyn liittyvää mahtavaa tekemistä partiotaitoja unohtamatta.
Seikkailijoiden, tarpojien, samoajien ja vaeltajien retki alkaa perjantaina 4.3. klo 16.45 Helsingin
rautatieaseman pääsisäänkäynnin edessä, josta lähdetään Viivin johdolla yhdessä kohti Nuuksiota.
Retkimaksu 35,90 € maksetaan Holviin ilmoittautumisen yhteydessä. Yöpyminen kaminateltassa.
Sudenpentujen retki alkaa lauantaina 5.3. klo 9.15 Helsingin rautatieaseman pääsisäänkäynnin
edestä, josta sudenpennut matkustavat Nuuksioon Aniksen ja Titin kanssa. Retkimaksu 25,90 €
maksetaan Holviin ilmoittautumisen yhteydessä. Yöpyminen Korvenkolkka-kämpällä.
Retki päättyy sunnuntaina 6.3 klo 14.20 Helsingin rautatieaseman pääsisäänkäynnin edessä
sisaruspiiriin, johon myös kaikki vanhemmat ovat tervetulleita osallistumaan. Kaikki retkelle
osallistujat matkustavat yhdessä myös takaisin Helsinkiin bussilla ja junalla.
Ilmoittauduthan viimeistään 28.2. Holvissa https://holvi.com/shop/HKPTPARTIO
Tuothan huoltajan allekirjoittaman lupalapun tullessasi. Huoltajat, kummit ja mummit sekä paras
kaveri myös tervetuloa retkeilemään. Retkenjohtajina toimivat Anis Virrantaus ja Titi Virolainen.
Jos sinulla on kysyttävää retkestä, soittele tai laita Anikselle meiliä 0405155311, anis@hkpt.fi.
Kipinällä nähdään!
Anis ja Titi sekä muut johtajat

Leikkaa luparappu irti ja tuo se täytettynä mukaan retkelle
_______________________________________________________
__________________________________ saa luvan osallistua Helsingin Kalevan Poikien ja Tyttöjen
Kipinä-kevätretkelle 4.-6.3.2016 (sudenpennut 5.-6.3.)
Ruoka-aineallergiat:________________________________________________________________
Mahdollinen lääkitys:_______________________________________________________________
Muuta, mitä johtajien olisi hyvä tietää:_________________________________________________
Huomioithan, että lippukunta käyttää retkellä otettuja valokuvia viestinnässään, esimerkiksi retkikertomuksena
nettisivuilla, mikäli et ole erikseen kieltänyt lapsen valokuvausta.

Huoltajan allekirjoitus: _____________________________________________________________
Huoltajan nimenselvennys: _________________________________________________________
Huoltajan puhelinnumero:__________________________________________________________

Pakkauslista – pakkaa kaikki tarvikkeet yhteen rinkkaan tai reppuun, jonka jaksat itse kantaa
Nimikoitu Pakattu

Vaate/tavara
makuupussi ja makuualusta
istuinalusta
partiopaita ja partiohuivi (huivi kaulaan jo lähdössä)
säänmukaiset ulkoiluvaatteet (varaudu myös märkään keliin)
hyvät vedenpitävät ulkoilukengät tai kumisaappaat
villasukat, pipo ja vaihtohanskoja
lämpimiä vaatteita (villapaita tai fleece, aluspaitoja, pitkikset jne,)
alusvaatteita ja vaihtosukkia
yöpuku
hammasharja ja –tahna sekä muut iltapesutarvikkeet
kasvopyyhe
henkilökohtaiset lääkkeet
ruokailuvälineet kangaspussissa
muovi-/peltimuki, syvä lautanen, ja haarukka-veitsi-lusikka
puukko (lippukunnalla on lainapuukkoja, jos ei ole vielä omaa)
taskulamppu tai otsalamppu
talouspaperirullan tyhjä pahvihylsy
neula ja lankaa
heijastin
huoltajan allekirjoittama lupalappu

Muistathan tuoda huoltajan allekirjoittaman lupalapun lähtöön. Huoltajan puhelinumero retken
aikana on hyvä olla myös tällä lapulla.
Kännykkää ei tarvita retkellä, joten se kannattaa jättää kotiin. Jokaisella johtajalla on puhelin,
joista retken osallistujat varmasti tavoittaa. Huoltajien yhteydenotot retkelle ensisijaisesti Aniksen
tai Viivin numeroihin. Huom. Mikäli puhelimen haluaa ottaa mukaan, se täytyy pitää äänettömällä
tai suljettuna rinkan taskussa, ettei se häiritse retken ohjelmaa.
Herkkuja tai karkkia ei tarvita niitäkään, mutta jos karkkipäivä osuu viikonlopulle ja ehdottomasti
haluaa niitä syödä retkellä, voi ottaa pienen karkkipussin tai keksejä noin 2-3 euron edestä.

