Ilvesveikkojen syysretki
20.-22.9.2013

KaikkeudenKirja
”Vehreintä laaksoistamme,
Enkelten asuttamaa,
Komisti kerran linna
Kohotellen huippujaan.
Kuningas Ajatellun hallitessa Sellaista loistoa
Ei koskaan ole saanut samanmoista
Serafin siivenkärki hipaista.”
” Vaan pahat voimat, surun kaavuissa,
kuninkaalta veivät kauneuden;
ja kotiaan kohottanut kunnia kaikessa
loistossaan on enää hämärää,
vain kertomus ammoisilta ajoiltaan.”

Ilvesveikkojen syysretki
13.-15.9.2013

KaikkeudenKirja
Tervehdys!	
  
On	
  kaittanut	
  jälleen	
  se	
  aika	
  vuodesta	
  kun	
  puiden	
  lehdet	
  
kellastuvat,	
  linnut	
  muuttavat	
  etelään,	
  syyssateet	
  raikastavat	
  
misemaa	
  ja	
  ennen	
  kaikkea	
  on	
  se	
  aika	
  kun	
  ilvesveikot	
  
suuntaavat	
  kohti	
  syysretkeä!	
  
Retki	
  pidetään	
  Ilvesveikkolassa,	
  omalla	
  Kämpällämme	
  
Simolammen	
  rannalla.	
  Retkelle	
  ilmottaudutaan	
  ja	
  se	
  
maksetaan	
  (20€)	
  osoitteessa	
  www.ilvesveikot.fi,	
  Holvissa.	
  

Lähtö:	
  
Kolkat	
  ja	
  seikkailijat	
  lähtevät	
  retkelle	
  Rautatientorilta	
  
Palloukkojen	
  alta	
  klo17.00.	
  
Tarpojat	
  ja	
  samoajat	
  lähtevät	
  matkaan	
  samalta	
  paikalta	
  
klo.17.30,	
  olethan	
  ajoissa	
  paikalla!	
  	
  
Paluu	
  tapahtuu	
  kolkat	
  ja	
  seikkailijat	
  lauantaina	
  
yhteiskyydeillä,	
  tarpojat	
  sunnuntaina	
  julkisilla.	
  Stadissa	
  
ollaan	
  n.	
  Klo	
  14.	
  	
  	
  Nähdään	
  retkellä!	
  
Terveisin	
  retkenjohtaja:	
  	
  Aku Haapanen

0504405239 	
  

………………………………..	
  (leikkaa	
  pois)…………………………………	
  
Lupalappu:	
  
Annan	
  lapselleni………………………………………….	
  luvan	
  
osallistua	
  Ilvesveikkojen	
  syysretkelle	
  
Huoltajan	
  allekirjoitus:	
  

Varustelista:
Pakolliset	
  varusteet:	
  
• Kantolaite	
  (rinkka	
  on	
  suositeltavin)	
  
• Makuupussi	
  ja	
  alusta	
  (seikkailijat,	
  tarpojat	
  ja	
  samoajat	
  
nukkuvat	
  ensimmäisen	
  yön	
  maastossa	
  ja	
  kämpän	
  
laverit	
  eivät	
  ole	
  tunnettuja	
  pehmeydestään)	
  
• Ruokailutarvikkeet	
  
• Partiohuivi	
  (!!!!!!!)	
  
• Hammasharja	
  ja	
  tahna	
  
• Hyvä	
  varustus	
  syksyiseen,	
  märkään	
  metsään	
  	
  
• Tarpeeksi	
  kuivia	
  ja	
  lämpimiä	
  vaihtovaatteita	
  ja	
  sukkia	
  
Tarvittavat	
  varusteet:	
  
• Puukko	
  
• Kompassi	
  (	
  tarpojat	
  ja	
  seikkailijat,	
  kyllä	
  pääsette	
  
suunnistamaan	
  :D)	
  
• Tulitikut,	
  vesitiiviisti	
  pakattuina	
  	
  
• Suorituskirja	
  (	
  tarpojat)	
  
• Valaisin	
  
• Saunakamat	
  
• Pienet	
  ensiapuvälineet	
  	
  
Kannattaa	
  jättää	
  kotiin	
  odottamaan:	
  
• Virvoitusjuomat,	
  karkkia	
  tosin	
  voi	
  ja	
  kannattaa	
  ottaa,	
  
mutta	
  sitäkin	
  kohtuudella…	
  
• Turhat	
  elektroniset	
  hilavitkuttimet	
  (partio-‐ohjelma	
  ei	
  
niitä	
  kaipaa	
  ja	
  pahimmillaan	
  ne	
  menevät	
  rikki	
  ja	
  
kadoksiin	
  pimeässä	
  ja	
  märässä	
  metsässä…	
  Muistathan	
  
pitää	
  myös	
  puhelimen	
  taskussasi!)	
  	
  
Jos	
  tulee	
  mitään	
  kysyttävää,	
  ota	
  yhteyttä	
  retkenjohtajaan	
  
joko	
  sähköpostitse,	
  tai	
  puhelimitse.	
  	
  
aku.haapanen@hotmail.com	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0504405239	
  

	
  

Kaikkeudenkirja on mahtava ja

vanha esine, jonka avulla Kaaoksen
liekit on pidetty loitolla

maailmasta. Mutta voi surun päivää!
Ahnaat ja julmat kirjanpyytäjät ovat
anastaneet kirjan, jotta pystyisivät
myymään sen antikvariaateille
kovaan hintaan.

Sinun tehtäväsi on etsiä tämä

legendaarinen kirja kirjanpyytäjien
hallusta ennen kuin on liian

myöhäistä… Pystytkö Sinä siihen, vai
onko maailma tuomittu ikuiseen
kaaokseen ja ylihintaisten

antikvariaattien hirmuvaltaan?

Jos vastasit kyllä astu mukaan,

mutta Varo! Matka on vaarallinen
ja kirjanpyytäjät tunnettuja
julmuudestaan…

