Terva-kevätretki & Reissu

Kesäinen retki uudessa ympäristössä, partioparaati ja mahdollisuus nauttia Särkänniemestä
– tule mukaan kevätretki Tervalle ja partioparaati Reissulle!

Lippukunnan kevätretki pidetään 5. - 7.5.2017 Pajaniemen leirialueella Tervajärven rannalla
Lempäälässä, Tampereen seutuvilla. Pajaniemessä nukutaan joko sisällä tai katetussa laavussa.
Sunnuntaina on tarkoitus osallistua partioparaatiin Tampereella. Paraatin jälkeen on mahdollisuus
viettää aikaa Särkänniemessä, johon on myynnissä lippuja.
Päivän elämyspaketin saa partiolaishintaan 28€ (norm. 45€) ja siihen sisältyy laitteet (pituusrajojen
puitteissa) Koiramäki, Näsinneula Akvaario sekä Planetaario. Kyseistä lippua ei kuitenkaan ole pakko
ostaa osallistuakseen kevätretkelle ja Särkänniemen alueelle pääsee myös ilmaiseksi, jos laitteisiin ei
halua. Kerro retki-ilmoittautumisen yhteydessä haluatko tilata myös elämyspaketin. Paketin tilausta
ei voi perua jälkikäteen.
Särkänniemen elämyspaketit on mahdollista saada partiolaishintaan vain sunnuntaihin 16.4. asti,
minkä vuoksi ilmoittautumisen aikataulu on tiukka.

Särkänniemessä ollaan partioparaatin jälkeen klo. 14:00-17:00. Niille jotka eivät halua
Elämyspakettia kehitetään vaihtoehtoista ohjelmaa Tampereella. ☺
Retkelle ja takaisin liikutaan lippukunnan yhteisellä bussikyydillä.

Aikataulu
Perjantai 5.5. lähtö Vanhan Nuokun pihasta klo 18:00.
Sunnuntai 7.5. lähtö retkeltä kotiin päin klo 17:00 Tampereelta. Vanhalla nuokulla olemme jälleen
noin klo. 19.

Retkimaksu
Retkimaksun 35 € sekä mahdollisen elämyspaketin 28€ voi maksaa retkelle lähdettäessä käteisellä
tai ennen retkeä lippukunnan tilille FI30 5011 0955 0048 88, viestinä Kevätretki ja osallistujan nimi.

Ilmoittautuminen
Huoltaja ilmoittaa retkelle osallistujan viimeistään ma 17.4. sähköpostitse tai
tekstiviestillä Oili Liikamaalle oili.liikamaa1@gmail.com; / 050 440 1271

Kerro ilmoittautumisessa erityisruokavaliot / allergiat sekä haluatko Särkänniemen elämyspaketin.

Jälki-ilmoittautuminen on käynnissä 24.4. asti, jolloin kevätretkelle pääsee, mutta jolloin
Särkänniemen lippujen varaaminen ei enää onnistu.
Oililta saa myös lisätietoa retkestä ☺

Kevätretki ja Reissu odottavat juuri sinua!

Varusteluettelo
Alla esimerkki varustelistasta, jonka tarpeilla pitäisi pärjätä.
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Rinkka/reppu tavaroille
Makuupussi
Makuualusta
Ruokailuvälineet kankaisessa pussissa (särkymättömät muki, lautanen, lusikka, haarukka ja
veitsi)
Peseytymisvälineet (hammasharja, hammastahna)
Saunomistarpeet
Henkilökohtaiset lääkkeet jos niitä on
Vaihtovaatteita riittävästi, pukeutuminen sään mukaan
Taskulamppu & varaparistot
Puukko (ei välttämätön)
Partiohuivi
Partiopaita tai muu sininen paita paraatiin sekä siistit housut

