Tuuranator
Talvinen tähtitaivas, kaminassa paukkuvat puut ja Uranperän
salaperäiset luolat – tule mukaan Tuuranatorille!
Lippukunnan talviretki pidetään 18. - 19.3.2017 lippukunnan retkikämpän
maastoissa Uranperän Valkjärvellä. Tarkoitus on opetella talviretkeilyn niksejä ja
selviytymistä (lumisessa) maastossa. Retki on tarkoitettu kaikille ikäkausille,
sudenpennuista ylöspäin. Retkellä yövytään teltoissa, jotka ovat kaminalla
varustettuja talvitelttoja. Kämppä on leirillä vain huoltokäyttöön.
Varusteet
Vaikka teltat ovatkin lämmitettyjä on varusteiden silti oltava talvikäyttöön sopivia.
Pukeutumisessa on otettava kylmä sää huomioon. Tärkeätä on myös, että
makuupussi on riittävän lämmin ja että makuualusta on kunnollinen. Omia
varusteitaan joutuu kantamaan noin 500 metriä, joten pakkaathan rinkan sen
mukaisesti. Ohessa on tarkempi varusteluettelo.
Aikataulu
Lauantai 18.3. lähtö Vanhan Nuokun pihasta klo 13:00
Sunnuntai 19.3. lähtö retkeltä kotiin päin klo 12:00
Retkelle ja sieltä takaisin kuljetaan vanhempien kyydeillä, kimppakyydit ovat
suositeltavia.
Retkimaksu
Retkimaksun 10 € voi maksaa retkelle lähdettäessä käteisellä tai ennen retkeä
lippukunnan tilille FI30 5011 0955 0048 88, viestinä Tuuranator ja osallistujan
nimi.
Ilmoittautuminen
Huoltaja ilmoittaa retkelle osallistujan viimeistään ma 13.3. sähköpostitse tai
tekstiviestillä Heikki Wilenille hesu@avvry.com; / 040 501 6759
Hesulta saa myös lisätietoja retkestä.

Talviset elämykset odottavat juuri sinua!

Varusteluettelo
Hyvät ja lämpimät varusteet ehdoton edellytys viihtyisälle ja mukavalle
retkikokemukselle. Ei ole kivaa palella. Kalliita extremevarusteita ei kuitenkaan
tarvitse retken takia hankkia, vaan kunnon villapaita ja toppatakki toimivat
mainiosti. Kannattaa myös muistaa, että kylmä nousee jaloista ylöspäin. Lisäksi
Valkjärven jäällä on ainakin tällä hetkellä vesikerros lumen alla, joten jalkineiden
tulisi oikeasti pitää 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 kankaisessa pussissa (särkymättömät muki, lautanen, lusikka,
haarukka, veitsi)
· Peseytymisvälineet (hammasharja, hammastahna)
· Lämmin takki
· Lämpimät ulkohousut
· Varaulkohousut
· Villapaita
· Villahousut (jos ei ole, niin tavalliset pitkät kalsaritkin käy)
· Huppari 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
· Puukko (ei välttämätön)
· Nenäliinoja
· Partiohuivi
Puhelinta ei talvisissa maasto-olosuhteissa tarvita. Yhteyden lapseen saa
tarvittaessa johtajien kautta.

