TARU T UUR IEN HER R A STA
Lippukunnan talvileiri pidetään 17. - 18.3.2018 lippukunnan
retkikämpän maastoissa Uranperän Valkjärvellä. Itse kämppä
on leirillä vain huoltokäyttöön, leiriläiset yöpyvät teltoissa.
Tarkoitus on opetella talviretkeilyn niksejä ja selviytymistä
lumisessa(?) maastossa. Leiri on tarkoitettu sekä vartiolaisille ja
sudenpennuille. Leirillä asutaan ja yövytään teltoissa. Teltat
ovat kaminalla varustettuja talvitelttoja.
Varusteet
Vaikka teltat ovatkin lämmitettyjä, on silti varusteiden oltava
talvikäyttöön soveliaita. Pukeutumisessa on otettava kylmä sää
huomioon. Tärkeätä on myös, että makuupussi on riittävän
lämmin ja että makuualusta on kunnollinen. Ohessa on
tarkempi varusteluettelo.
Aikataulu
12.3. ilmoittautuminen päättyy
17.3. lauantai lähtö Nuokun pihasta klo 12:00
18.3. sunnuntai lähtö leiriltä klo 12:00
Muuta
Leirimaksun 10 € voi maksaa leirillä tai
lippukunnan tilille FI30 5011 0955 0048 88,
viestinä Tuura herää ja leiriläisen nimi. Leirille
kuljemme vanhempien kyydeillä.
Ilmoittautuminen sähköpostilla: hesu@avvry.com. Ilmoita
mahdolliset ruoka-aineallergiat samassa yhteydessä. Lisätietoja
samasta sähköpostiosoitteesta.
Tervetuloa mukaan kokemaan uusia lumisia elämyksiä!

Yksi tuura löytää heidät, se yksi heitä hallitsee...

Varusteluettelo ohjeeksi harkinnan mukaan
Hyvät ja lämpimät varusteet ehdoton edellytys viihtyisälle ja mukavalle
leirikokemukselle. Ei ole kivaa palella. Kalliita extremevarusteita ei kuitenkaan
tarvitse leirin takia hankkia, vaan kunnon villapaita ja toppatakki toimivat
mainiosti. Kannattaa myös muistaa, että kylmä nousee jaloista ylöspäin.
Lisäksi Valkjärven jäällä on ainakin tällä hetkellä kerros vettä! Kumisaappaat
on aina hyvä valinta. Matalavartiset ja helposti kastuvat lenkkarit eivät ole
talvileirille sopivat.
Väsyneenä tulee helpommin kylmä. Hyvän unen takaa, että myös
makuupussi ja makuualusta ovat viileämpään säähän kelpaavat. Erityisesti
makuualustan on oltava paksu, koska maasta säteilee kylmää, vaikka teltta
muuten onkin lämmin. Alla esimerkki varustelista, jolla pitäisi pärjätä.
























Rinkka / reppu tavaroille
Riittävän lämmin makuupussi
Hyvä makuualusta (paksuus on valttia, 2 x ohutkin toimii)
Ruokailuvälineet (muki, lautanen, lusikka, haarukka, veitsi)
Peseytymisvälineet (hammasharja, hammastahna)
Lämmin takki
Lämpimät ulkohousut
Varaulkohousut
Villapaita
Villahousut (jos ei ole, niin tavalliset pitkät kalsaritkin käy)
Gollegepaita tai vastaava
Kerrasto
Käsineet ja varakäsineet
Pipo
Kaulahuivi
Yhdet villasukat jalkaan ja toiset varalle
Jalkineet sään mukaan, siten että kenkiin mahtuu villasukatkin
2 x Alusvaatteet
Vaihtosukkia reilusti
Taskulamppu
Varaparistot
Nenäliinoja
Partiohuivi

Kaavailtu leiriytymispaikka on tänäkin vuonna kämpällä, joten varusteita on
kannettana noin puoli kilometriä.

