Haukkojen ja Puumien Disney-retki
Ajankohta: 27. - 29.9.
Paikka: Karkkila, Tuohitupa
Lähdemme perjantaina 27.9. kololta yhteiskyydein kohti
Karkkilaa, Tavastien kämpälle Tuohituvalle. Lähtöaika on 18.00,
mutta saavuthan noin 15 minuuttia aiemmin, jotta saamme
pakattua autot.
Paluu tapahtuu yhteiskyydein Karkkilasta 13.30 (perillä noin 14.30) ja kololla toivotaan
(erityisesti Puumat!) että muutama apukäsi jäisi laittamaan yhteisiä tavaroita paikoilleen.
Ilmoittautuminen 22.9. mennessä tavastit@gmail.com. Ilmoittautuessasi kerrothan
ilmoitettavan lapsen nimen, mahdolliset allergiat, huoltajan yhteystiedot retken aikana, sekä
pystytkö tarjoamaan meno- tai paluukyytiä ja montako kyytiisi mahtuu. (Kyytejä tarvitsee
noin 11 tyttöä, jos kaikki lähtevät.)
Hinta 15 € maksetaan käteisellä lähdettäessä.
Yhteystiedot:
tavastit@gmail.com
Emma: puh. 045 278 6282
Veera: puh. 040 166 3003
Sonja: puh. 041 740 6699

Varustelista:

(toivomme että merkkaatte omat tavaranne niin, etteivät ne sekoitu toisten kanssa ja jos
häviävät, niin oikea omistaja löytyy)
☐ Rinkka ja rinkan sadesuoja
☐ Päiväreppu, johon mahtuu myös yhteisiä tavaroita (esim. trangia)
☐ Makuupussi (jolla tarkenee nukkua ulkona syyskuun lopussa!)
☐ Makuualusta
☐ Tyyny, jos haluaa
☐ Unilelu, jos haluaa
☐ Yövaatteet
☐ Riittävästii vaihtovaatteita, jos esimerkiksi kastuu (ei ole peseytymismahdollisuutta, mutta
uimaan voi mahdollisesti päästä)
☐ Lämmintä vaatetta: pipo, hanskat, kaulahuivi, aluskerrasto, villasukat, fleece/villapaita
(Illalla ja yöllä voi tulla kylmä)
☐ Säänmukaiset vaatteet (päälle)
☐ Vedenpitävät ulko- ja sadevaatteet (ulko-/sadehousut, sateenpitävä takki)
☐ Hyvät kengät
☐ Kumisaappaat
☐ Partiohuivi jos on (partiopaitaa ei kannata ottaa, koska se on retkellä epäkäytännöllinen)
☐ Uimapuku ja pyyhe, jos haluaa mahdollisesti uimaan (ei pakollinen)
☐ Henk. koht. hygieniavälineet (hammasharja, -tahna, hiusharja, yms.)
☐ Mahdolliset omat lääkkeet ja tarvittaessa info niistä johtajalle
☐ Ruokailuvälineet kangaspussissa (muki, lautanen, lusikka, haarukka, veitsi)
☐ Vesipullo täytettynä, vähintään 500ml
☐ Puukko
☐ Kompassi
☐ Muistiinpanovälineet
☐ Otsa- tai taskulamppu ja varaparistot
☐ Herkkua saa ottaa, max. n. 200g
☐ EI elektroniikkaa (jos ottaa puhelimen mukaan, sitä säilytetään retken ajan joko rinkassa
tai annetaan johtajalle talteen. Puhelinta ei kuitenkaan retkellä tarvita.)

