
Lammin Evonkävijöiden ja Ryttylän Eräveikkojen yhteinen           

Talvinen retkiviikonloppu Evolla   
 

Tervetuloa mukaan kokemaan talviretkeilyn riemuja! 

Retken päätukikohtana on Jussin nuotiokatos Evon nuorisoleirialueella.   

Retkiviikonloppu jakautuu erilaisiin osioihin, joista ilmoittautuja valitsee, mihin osallistuu. 

Vaihtoehdot on nimetty kohderyhmän mukaisilla ikäkausilla. Samoaja/vaeltaja/aikuinen valitsee 

todellisen osallistumisensa mukaisen vaihtoehdon.   

 

Vaihtoehto 1: TARPOJA-SAMOAJA-VAELTAJA-AIKUINEN, osallistuminen koko viikonlopun ajan 

perjantaista sunnuntaihin 10.-12.2.  

Talvinen vaellusretki teltta- ja laavuyöpymisineen. Retki alkaa Evolla pe klo 18 ja päättyy su klo 11. 

Kahden yön retken hinta on 25 € ja se maksetaan lpk:n tilille. Laita viitteeksi ”Talviretki Evo / Oma 

nimi”.     

 

Vaihtoehto 2: SEIKKAILIJA, osallistuminen lauantaista sunnuntaihin 11.-12.2. 

Talvista retkeilypuuhaa ja yöpyminen kamiinateltassa katoksen ympäristössä. Retki alkaa Evolla la 

klo 10 ja päättyy su klo 11. Yhden yön retken hinta on 12 € ja se maksetaan lpk:n tilille. Laita 

viitteeksi ”Talviretki Evo / Oma nimi”.     

 

Vaihtoehto 3: SUDENPENTU, päiväosallistuminen lauantaina 11.2.  

Talvista retkeilypuuhaa. Sudenpentujen päiväretki on klo 10–17. Retki alkaa ja päättyy Evolla. 

Päiväretken hinta on 5 € ja se maksetaan lpk:n tilille. Laita viitteeksi ”Talviretki Evo / Oma nimi”.    

Osallistujien kotiporukoista tulee löytyä saattajia, jotka tulevat mukaan retkelle lasten kanssa. 

Neljää sudenpentua kohti tulee löytyä yksi saattaja.  

 

Ilmoittaudu mukaan retkelle 31.1. mennessä Kuksa-linkin kautta (nettisivuilla).  

 
Retken johtajaparina toimivat  

Lammin Evonkävijöistä Lennu eli Marja-Leena Vitie (050 530 5284 / lammin.evonkavijat@gmail.com)  

sekä Ryttylän Eräveikoista Saila Suominen (040 587 6466 / saila.suominen@iki.fi) 
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Päiväretkelle mukaan:   

* partiohuivi kaulaan 

* ruokailuvälineet  

(muovilautanen, muki, lusikka, haarukka, veitsi ja tiskipyyhe pakattuna kangaspussiin)  

* puukko    
* istuinalusta     
* lämmin ja säänmukainen ulkovaatetus, mukaan lukien varrelliset talvikengät    
* vaihtorukkaset ja -villasukat 
* vaihtovaatetta tarpeen mukaan 
* mahdolliset henkilökohtaiset lääkkeet  
 
Hyvin allergisten henkilöiden tulee pitää omaa adrenaliiniruiskua mukanaan allergisten hätätilanteiden varalta ja 
ryhmän/tapahtuman johtajan on oltava tietoinen siitä. 

 
Yöretkelle lisäksi mukaan:  
 
* rinkka tavaroille + pulkka 
* otsalamppu 
* lämmin makuupussi ja -alusta 
* lämmin yöasukerrasto, unilelu 
* hammasharja- ja tahna  
* pientä naposteltavaa  
 
  
Ilmoittautuminen on sitova, muistathan ilmoittaa retkenjohtajille mahdollisesta peruuntumisesta, 
ettemme varaa turhaa materiaalia mukaan. Ilman lääkärintodistusta tai muuta painavaa syytä 
esittämättä 1.2. jälkeen lähtönsä peruvat maksavat täyden retkimaksun. 
 
 
Ajo-ohje:  
Evokeskuksen jälkeen käännytään oikealle Rahtijärventielle, jota pitkin 1,4 km ja käännytään 
oikealle Saukonojantielle, jota ajetaan noin 350 metriä ja saavutaan ”lentokentälle” jonka 
kupeessa nuotiokatos on. 
 
 
 
 


