
  

 

 

 

Seikkailijoiden syysretki  
Jääkaapin Metsästäjät ovat retkellä 9-11.10.2020 paikkana Kirkaslampi Olvassuon luonnonpuiston 
lähellä. 
Retkellä tulemme yöpymään kamiinateltoissa. Sääennuste lupaa 5-10 asteen lämpötiloja. 
 
Yöllä pidämme kaminassa tulet mutta siitä huolimatta on hyvä ottaa kunnon makuupussi.   
 
Retkelle aikuiseksi lähtee Timo Julkunen (040 5012 986). Jos joku aikuisista haluaa lähteä mukaan, on 
se mahdollista. 
 
Parkkipaikalta leiripaikalle meillä on lyhyt kävelymatka, ja leirialue on kuivaa kangasmaastoa. 
Leirin aikana tehdään lyhyt vaellus. 
 
 
Lähtö- ja paluuajat 

●  Lähtö SRK talolta perjantaina 17.00 

●  Paluu SRK talolle sunnuntaina 12:00 
 

Covid-19: Retkelle saa lähteä vain terveenä. Myös koronaepäily tai perheenjäsenen sairastuminen 
Covid-19:een on este osallistumiselle. Käsienpesuun ja desinfioimiseen kiinnitetään erityistä 
huomiota. 

 

Kuljetukset: Muhokselta leiripaikalle on matkaa 85 kilometriä. Lähtijöiden määrästä riippuen 
tarvitaan 1-2 autoa viemään ja hakemaan leiriläisiä. Autojen tarve varmistuu tiistaina, kun kaikki 
ilmoittautumiset ovat kasassa. 

 
Retken hinta: 15 €, maksu lähdettäessä 

 
Ilmoittautumiset ensi viikon kolo illassa 6.10 / oheinen lupalappu täytettynä. 
Jos kotona ei ole tulostinta voi sen täyttää tuolloin ja tarvittaessa vanhemmat voivat kysellä 
tarkemmin varusteista koloiltojen päätteeksi. 
 
 

  



Varusteluettelo yöretkelle: 
 
- Partiohuivi kaulaan (jos on, uudet partiolaiset saavat sen 6.12 lupauksenantotilaisuudessa) 
- Päälle sään mukaiset lämpimät ulkovaatteet 
- Kevyet kengät(lenkkarit tai vaelluskengät) ja kumisaappaat 
- Lämmin pusero  
- Toiset ulkohousut ja takki 
- 3 x pitkät alusvaatteet, joista yhdet päällä 
- Pipo ja hanskat (ja varahanskat 2 kpl) 
- Varasukkia, vähintään kahdet 
- Vesipullo (täytettynä) 
- Henkilökohtaiset lääkkeet ohjeineen 
- pieni ensiapupakkaus 
- Ruokailuvälineet (muovinen syvä lautanen ja muki, lusikka, haarukka, veitsi) ja astiapyyhe 
kangaspussissa 
- Puukko tupessa 
- Otsalamppu (tai taskulamppu), varapatterit 
- Istuinalusta  
- Tulitikut 
- Pieni pyyhe, hammasharja  
- Herkkuja iltanuotiolle/kipinään (makkarat/nakit/vaahtokarkit tulevat lippukunnan puolesta). 
- Makuupussi & makuualusta ja (tyyny) 
- Sadeasu 
Muistakaa, että retkelle ei kannata ottaa parhaita takkeja/housuja, nuotiolta tarttuu aina hieman 
savunhajua ja kipinöitäkin voi lennellä.  
 
Lippukunnan puolesta otamme mukaan majoitteet, trangiat, ruuan ja talousveden. 

Nämä varusteet tulee pakata yhteen rinkkaan/isoon reppuun. 
 
 

 
  



…………………………………………………………………………………………………………………………….
  
Lupalappu 
 
Nimi: _______________________________________________________________ 
 
(    ) saa osallistua yöretkelle ja yhteiskuljetuksiin 
 
(    ) Tiedostan ilmoittautuessani tai ilmoittaessani huollettavani, että 
partiotapahtumaan osallistumiseen liittyy koronaviruksen aiheuttamia riskejä. 
Vakuutan, että en osallistu tai huollettavani ei osallistu tapahtumaansairaana tai 
edes lieväoireisena. Jos kuulun tai huollettavani kuuluu riskiryhmään, olen 
pohtinut huolellisesti tapahtumaan osallistumista. Tarkempaa tietoa hygienia- ja 
turvallisuusasioista voi kysyä tapahtuman järjestäjältä. 
 
Allergiat/ muuta huomioitavaa:______________________________________________________________ 
 
 
(    ) Voimme viedä lapsia leiripaikalle 
 
(    ) Voimme hakea lapsia leiripaikalta 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
Huoltajan allekirjoitus ja puhelinnumero 
  



 
 
 

 
 

 
 

 



 


