SekoSORto XXIX
Sudenpentuosaston syysretki 28.-30.9.2018!
Taas on aika suunnata Vantaan Metsänkävijöiden perinteiselle Sudenpentuosaston retkelle eli SORille!
Samaan aikaan lähimaastoissa myös seikkalijat retkeilevät omalla Seko-retkellään. Sudenpentujen lisäksi
tervetulleita mukaan retkitunnelmiin ovat myös sudenpentujen sisarukset ja vanhemmat. Lähtekää siis
porukalla mukaan nauttimaan partiotunnelmasta ja huippuseurasta!
Retken tapahtumapaikkana on VaMen oma kämppä Käpälämäki Somerolla. Perinteiseen tapaan yövymme
kaminalämmitteisissä puolijoukkueteltoissa, joten varauduttehan asianmukaisin varustein! Matka
Käpälämäelle ja takaisin taitetaan yhteisillä tilausbusseilla Seikkailijaosaston retkeilijöiden kanssa. Bussit
starttaavat Energia-areenalta perjantaina 28.9. klo 18:00. Olethan paikalla ajoissa, jotta matka päästään
aloittamaan ajallaan! Paluumatkalle lähdetään sunnuntaina 30.9. klo 13:00, joten bussit saapuvat takaisin
Energia-areenalle noin klo 14-14:30.
Mukaan tarvitset ainakin seuraavia nimikoituja varusteita:
Yleiset
 Partiohuivi
 Partiopaita, jos on
 Rinkka / muu helposti 500 m
kannettava laukku
 Pikkureppu päiväohjelmiin
 Lämmin makuupussi
 Makuualusta
 Otsa- tai taskulamppu &
varaparistot
 Puukko
 Kela-kortti
 Hammasharja ja -tahna
 Muut henkilökohtaiset
hygieniavälineet & lääkkeet

Vaatetus
 Säänmukaiset ulkovaatteet
 Hyvät ulkoilukengät
 Sadetakki ja sadehousut
(välttämätön varuste)
 Kumisaappaat (välttämätön)
 Vaihtovaatekerta
kastuneiden tilalle
(vaihtoulkoilupuku,
pitkähihainen paita, housut,
sukat x2, alusvaatteet)
 Lämmin yöpuku
 Villasukat ja fleece/villapaita
 Hanskat x2, pipo ja kaulaliina

Ruokailuvälineet
 Syvä muovilautanen
 Muki
 Haarukka, lusikka, veitsi
 Täysi juomapullo
 Pakkaa ruokailuvälineet
kangaspussiin
Muuta, jos haluat:
 Karkkia, maksimissaan 200g
 Unilelu
Huom! Vanhemmilla on
mahdollisuus saunoa lauantaina,
joten pakkaathan myös
saunomisvarusteet halutessasi 

Retkelle ilmoittaudutaan palauttamalla oheinen ilmoittautumislappu sähköpostitse retkenjohtajalle ja
maksamalla retkimaksu (25€/hlö perheen kahdelta ensimmäiseltä osallistujalta ja 20€/hlö seuraavilta
osallistujilta) Vantaan Metsänkävijöiden tilille FI34 8000 2704 7169 18 (Danske Bank). Maksulla katetaan
viikonlopun ruuat sekä bussikuljetukset. Kirjoita maksun oheen viestiksi osallistujan nimi, lauma ja SOR (Esim.
Pasi Partiolainen, Ruskea lauma, SOR).
Viimeinen ilmoittautumispäivä retkelle on 7.9.2018, jolloin lappu tulee viimeistään olla palautettuna ja
maksu maksettuna. Retkimaksusta on mahdollisuus anoa vapautusta perustellusta syystä, ota tällöin yhteys
Jaakkoon.
LISÄTIETOJA RETKESTÄ:
Jaakko Latvio, retkenjohtaja
jaakko.latvio@gmail.com
045 1381188

SUDENPENTUJEN JA HEIDÄN VANHEMPIENSA & SISARUSTENSA SOR-ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Palauta tämä osio allekirjoitettuna 7.9. mennessä osoitteeseen jaakko.latvio@gmail.com

SekoSORto 2018 (28.-30.9.2018 Käpälämäki, Somero)
Osallistujan nimi: ________________________________________________________________________
Lauma: _______________________________________________________________________________
Mukaan lähtevien sisarusten nimi ja ikä + mukaan lähtevien vanhempien nimet (sudenpentu voi osallistua
myös ilman vanhempia):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Allergiat ja erityisruokavaliot kaikilta perheen osallistujilta (tarkenna sopiiko hyla, raaka/kypsä kasvis jne):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Aiheutuuko allergeeneille altistumisesta vakavia/hengenvaarallisia oireita?
_______________________________________________________________________________________
Muuta huomioitavaa (esimerkiksi säännölliset lääkitykset, joissa tarvitaan apua tai on muuten hyvä saattaa
johtajien tietoon)?
_______________________________________________________________________________________
Ilmoittautumalla retkelle annat luvan video- ja valokuvaamiseesi retken aikana. Retkellä kuvattuja videoita
ja valokuvamateriaalia voidaan käyttää lippukunnan omissa julkaisuissa, Vantaan Metsänkävijöiden
facebook-sivulla (https://www.facebook.com/vantaanmetsankavijat/), instagram-sivulla
(@vantaan_metsankavijat) tai esitteissä. Mikäli tämä aiheuttaa päänvaivaa, ota yhteyttä Jaakkoon.
Noudatamme kuvien julkaisussa joka tapauksessa harkintaa ja hyvää makua.

Huoltajan allekirjoitus, nimenselvennys ja puhelinnumero retken aikana:

_______________________________________________________________________________________
Palauta allekirjoitettu lappu skannattuna (valokuva käy myös) jaakko.latvio@gmail.com. Mikäli sinulla ei ole
mahdollisuutta lapun sähköiseen palautukseen, sovi asiasta Jaakon kanssa!
Lomakkeella annettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

