
revontuli
10.–12.2.2017

Hei, sinä seikkailija tai vanhempi partiosankari! 
Ilvesveikot ja Töölön Tähystäjät suuntaavat viettämään Helmikuun talvis
ta kauneutta talviretki Revontulelle talviseen Nuuksioon ja Töölöntuvan 
tetkeilyalueelle Veikkolaan. Retki pidetään 10.-12.2.2017. Retkellä on loistava 
mahdollisuus päästä kokeilemaan joululahjaksi saatuja erävarusteita. 
Retkellä tullaaan nukkumaan kamiinalämmitteisissä teltoissa tai kylmä
verisimmille on vaihtoehtona laavussa nukkuminen. Retken hinta on 20€, 
joka maksetaan ilmoittautuessa. Retki alkaa perinteiseen tapaan Rautatie
asemalta palloukkojen alta klo 17:30, tulethan  paikalle ajoissa. Palaamme 
leiriltä Töölön koloille 12.2. noin klo 16. Huom. Retkelle on 10 vuoden ikäraja.

Muutama ohje rinkan pakkaukseen:
Pakkaa itse omat tavarasi, niin tiedät mitä on leirille tullut mukaan ja 
mihin olet ne laittanut, ja aloita pakkaaminen ajoissa. Talvella saattaa olla 
kosteaa, joten kun pakkaat leirille kamojasi laita ne ennen rinkkaan laittoa 
muovipusseihin, jotta ne varmasti pysyvät kuivina. Älä jätä mitään kädessä 
kannettavaksi, vaan laita kaikki mieluiten rinkkaan sisälle tai tukevasti kiin
ni rinkan ulkopuolelle. Älä pakkaa niin paljon tavaraa, että et jaksa kantaa 
omaa rinkkaasi, jos rinkka painaa liikaa tarkista mitä olet ottanut mukaan 
ja jätä turhat kotiin (aloita keventäminen karkeista). Muista, että kyseessä 
on talvileiri, joten pakkaathan lämpimiä vaatteita trapeeksi mukaan. Oman ja 
vanhempien järjenkäyttö on pakatessa sallittua, jopa suositeltavaa :)

TALVIRETKI

Varustelista
 Rinkka(+sadesuoja)
 Makuupussi(jos omistat sisä tai lakanapussin, ota sekin mukaan)
  Makuualusta(hyvä makuualusta pitää lämpimänä  
paremmin kuin makuupussi)
 Sadetakki + housut
 Kumisaappaat
 Puukko
 Kompassi
 Ensiapuvälineet,laastareita yms.
 Taskulamppu
 Ruokailuvälineet, nimikoidussa kangaspussissa
  Vaihtovaatteita, sukkia (+villasukkia), alushousuja ja paitoja,  
tpaitoja, housuja, paitoja

  Voit ottaa huoletta useammat parit sukkia (ja villasukkia), hanskoja, pipoja yms.
 Vaihtokengät
 Lämpimiä vaatteita, villapaita/fleece, pipo + hanskat, 
 Pyyhe
 Henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet (sis. omat lääkkeet)
 Tarmokas leirihenki

Mukaan ei tarvitse ottaa:
• Turhaa elektroniikkaa
• kivikokoelmaa
• Paljon karkkia 
• omia ruokia

Ilmoittaudu!  Maksa 20 € Tötän tilille FI28 1372 3000 1032 85 ja viestiksi “talviretki Revontuli, etunimi, sukunimi”. Alle 18vosallistujalla 
huoltaja täyttää. Palauta tämä lipuke täytettynä seuraavaan kokoukseen, tai lähetä sähköisesti nämä tiedot osoitteeseen  
minea-s@hotmail.com

Annan lapselleni ___________________________________ luvan osallistua Revontulitalvileirille:

______________________________________________________________________________________
nimikirjoitus   nimen selvennys   puhelin nro.

Allergiat, erikoisruokavaliot yms. (nice to know)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Jos herää kysymyksiä,
ottakaa yhteyttä.
Minea Saikkala
Leirinjohtaja
045 358 6479
minea-s@hotmail.com
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