
Retkeilykerhon syyslukukauden 2019 ohjelma 
 

- 1. kerta 
retkeilyvarusteet 
leikit 
retkipaikalla roskajahti 

 
- 2. kerta 

retkikeittimien käytön opettelu 
tulen sytyttäminen 
 

- 3. kerta 
jokamiehenoikeudet leikkien 
tietokilpailu jokamiehenoikeuksista 
 

- 4.kerta 
nuotion sytyttäminen 
vuoleminen  
taidetta luonnosta 
 

- 5. kerta  
retki kimppakyydein Olavin Retkeilijöiden tukikohtaan 
retkikeittimet, vuoleminen, nuotiopuiden teko 
luontoleikit 
 
Lisäksi kerhokertojen aiheina ovat aiempina vuosina  olleet: 

 
retkeilijän ensiapu 
miten toimia kun, eksyy 
seikkailuleikit  
teltan pystytys 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Retkeilykerhon retki Turpon saareen pe 24. - la 25.5.2019 
 
Mukaan lähtevät 32 lasta, opettajat Satu Kurki (p.xxx)  ja Leena Nenonen (p.xxx). Lisäksi 
mukana on neljä aikuista (Juha ja Johanna sekä Mervi, Joni) 
 
Ohjelma pe 24.5. 
 
klo 15.00 lähtö torilta Jali III -aluksella (laivassa kapteenin puheenvuoro sekä neljässä 
ryhmässä toimintarastit: 1) lintujen tunnistusta, 2) kasvien tunnistusta, 3) solmujen 
harjoittelua ja 4) eläinten tunnistusta. 
n. klo 16. 00 saapuminen Turponsaareen → tavarat kuistille → lipunnosto ja leirin avaus 
(missä saa olla ja missä ei) → Satu kierrättää ja näyttää paikat, Leena laittaa Mervin kanssa 
päivällisen tarjolle; myös tiskivesi laitettava lämpiämään (Juha & Johanna) ja pöydät 
viritettävä (kuka ehtii?) 
n. klo 16.30 päivällinen (pasta koululta) ja astioiden tiskaus (lapset hoitavat kukin omat 
astiansa puhtaaksi ja odottamaan seuraavaa ruokailua) sekä puolijoukkueteltan virittely 
n. klo 17.30 - 18.30 ohjattua toimintaa (samalla saunan lämmitys jonkun aikuisen toimesta) 

→ Satu: Saimaannorppa -tietokilpailu 
→ Leena: Leirikaste (mm.silmät kiinni narun varassa kulkeminen) 

 
n. 18.30 - 19.30 Poikien sauna (toinen miesvalvojista laiturilla vahtimassa uimareita ja 
toinen ohjailee saunatouhuja, sekoittelee vesiä - voi välillä vaihtaa) / tytöillä vapaa-aikaa, 
kalastusta) 
n. klo 19.30 - 20.30 Tyttöjen sauna ja nuotion virittely grillikotaan / pojilla vapaa-aikaa / 
kalastusta) jälleen laituri-  ja saunavahti naisista 
n. 20.30 iltapala nuotiolla  
n. klo 21.00 yhteinen lauluhetki nuotiolla → hampaiden pesu & iltatoimet 
n. 22.00 Iltasatu ja nukkumaan 
 
 
Ohjelma lauantai 25.5. 
 
n. 8.00 herätys, aamupala (leipä, juusto, kurkku. tee / kahvi (aik.) sekä puuro ja 
tavaroiden pakkaus (puolijoukkueteltan purku) 
 
n. 10.00 Kätkytkiven patikkaretki → Satu lämmittää hernekeittolounaan, Leena lähtee 
patikoimaan) 
 
11.30 lounas, tiskit, pakkaus, siivous (siivousvastuut: 1. tyttöjen makuutila yläkerrasta, 2. 
poikien makuutila yläkerrasta + aula yläkerrasta, 3. keittiö + eteinen alakerrasta ja 4. 
sauna+saunan eteinen + kuisti) ja soutelu, jos on pelastusliivit päällä ja tavarat 
pakattuina (Joni jakaa vuoroja) 
 
n. 13.45 lipunlasku ja leirin päättäminen 
n. klo 15.00 Kotiin Jali II-aluksella 


