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–

KKT

Tämän vuoden KotkaKuntoTapahtumassa jokaisella rastilla oli
mahdollisuus saada neljä pistettä.
Pisteitä ansaittiin
Asenteesta – Ole vilpitön ajatuksissasi, sanoissasi ja
teoissasi.
Yhteistyöstä – Ole avulias ja käytökseltäsi kohtelias.
Luonnon kunnioittamisesta – Rakasta ja suojele luontoa.
Toisten huomioimisesta – Ole hyvä ja uskollinen toveri.
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menijät,

3. Pikku Väki, VarsinaisSuomi

Kotka-sarja

1. Reippaat Retkeilijät

2. Hattivatit, Uusimaa

3. Ryhmä Hauki, Pirkanmaa

Ohjaaja-sarja

1. Äidit, Pirkanmaa

2. Omituisten otusten kerho,
Helsinki
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kerho,

Poikaset, Varsinais-Suomi
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Päivän vaellukselle lähti tänään yhdeksän joukkuetta. Vaikka
vaellus oli paikon vaativakin palasi kaikki joukkueet maaliin
reippaina ja hyvillä mielin. Hyvä Hattivatit, Ryhmä Hauki,
Poikaset, Metsään Menijät, Äidit, Omituisten Otusten kerho,
Tarmokkaat, Pikku Väki ja Reippaat retkeilijät!

Mennään
25.9.2016

Metsään!

Vuoden 2016 KKT pitää sisällään
jotain uutta, jotain vanhaa ja
jotain
lainattua.
Vaellusreittimme
kulkee
Savojärven ympäri ja se on osa
Kuhankuonon retkeilyreitistöä.
Erityisen
elämyksen
luovat
vaihtelevat
maisemat
ja
syksyisessä
metsässä
tähtitaivaan
alla
teltassa
yöpyminen.

24.-

Tänäkin vuonna rastitehtävistä jaetaan pisteitä. Pisteitä
ansaitaan hyvästä asenteesta, yhteistoiminnasta, luonnon
kunnioittamisesta ja toisten huomioimisesta.
Tapahtumassa on ensiapupäivystys. Ensiapuvastaavana toimii
Tapio Korhonen ja hänet tavoittaa tapahtuman aikana numerosta
0400 544921. Alueella on kioski, joten voit halutessasi varata
pienen määrän rahaa mukaan.

Tervetuloa Mennään Metsään – KotkaKuntoTapahtumaan!
Sameli Valkama
Marika Kaatrasalo

Leila Tanskanen

040 7788385
5152309

040
040 1525373

Tapahtumapaikka Savojärventie 102, 21270 Nousiainen
Ohjelma
Lauantai
10.00

Saapuminen, ilmoittautuminen, telttojen

pystytys
11.00

Lounas

12.00

Avajaiset

Yhteislaulu – ”Luontoon suureen matkaamme näin”
12.30
Rasteille lähtö 10 minuutin välein alkaen
12:30.
Yörastilaiset lähtevät ensimmäisinä.
14.30 – 15.30 Saapuminen Kurjenpesän rastille, jossa syödään
välipala.
15.00 – 16.00 Vaellus jatkuu
16.00 – 17.00 Saapuminen maaliin
17.30Päivällinen
18.30 – 19.30 Mahdollisuus uida ja saunoa

18.30
Pelejä, leikkejä, puukiipeilyä
20.00 – 21.00 Iltapala ja elokuva

Sunnuntai
07.30
Aamupala
08.30
Lähtö bussilla Luontokapinettiin
09.00 – 11.00 Opastettu kierros Luontokapinetissa
11.30
Lounas
12.30
Päättäjäiset
13.30
Kotimatka alkaa
Sunnuntai, yörastilaiset
07.00

Yörastilaiset heräävät valmistamaan

aamupalaa.
Aamupalan jälkeen siirtyminen Rantapihalle
08.30
Lähtö bussilla Luontokapinettiin
09.00 – 11.00 Opastettu kierros Luontokapinetissa
11.30
12.30

Lounas
Päättäjäiset

13.30

Kotimatka alkaa

VARUSTELUETTELO
Kaikki osallistujat
Lämmintä, tuulta ja vettä pitävää ulkovaatetta
Kumisaappaat, vaelluskengät tai lenkkarit, joilla voi
kävellä maastossa
Vaihtovaatteet
Yövaatteet
Peseytymistarvikkeet
Juomapullo, muki, aterimet (omaan juomapulloon saa myös

kotimatkamehun)
Makuupussi, telttapatja, tyyny
Pyyheliina, pefletti ja uima-asu
1 kännykkä täyteen ladattuna/ vartio
Piko- ja Kotkasarjalaiset
1 reppu / vartio
1 karttalaukku / vartio
Muistiinpanovälineet
Ensiapuvälineitä siltä varalta, jos metsässä sattuu
loukkaantumisia
Tasku- tai otsalamppu
Suko- ja Ohjaajasarjalaiset
vähintään 1 karttalaukku, 1 suunnistustaitoinen henkilö
ja 1 kompassi / vartio
Jokaiselle oma rinkka, makuualusta, makuupussi
Teltta tai kaksi telttaa, oman vartion yöpymistä varten
Puukko
Ensiapuvälineet omiin tarpeisiin
2 puhelinta täyteen ladattuina / vartio, varavirtalähde
Jokaiselle oma taskulamppu tai otsalamppu ja riittävästi
paristoja
Laita termospullon kylkeen nimesi ja teksti kahvia vai
teetä.

Laula ja leiki
Luontoon suureen matkaamme

Ei tuuli, sade, myrskyinen

näin

sää

pois pimeiltä kaduilta

voi matkamme kulkua

aurinkoon päin.

keskeyttää.

Reppu selkään heitetään vaan
ja

Laulain, naurain kuljemme
näin

retkemme näin alkaa saa.

taas uusille seuduille päin.

Sinne miss’ Linnut laulaa,

Sinne miss’…

kohti taivaan sineä,

Kun aurinko painuu rantojen

miss’ aallot kuohuin pauhaa
päin rantakiviä.

taa
niin nuotion vierelle taas

Laaksoin, vuorten poikki

istutaan.

käy matka riemuiten

Ja uuden aamun koittaessa

ja tämä kaikki ompi

on joukkomme lähtövalmiina.

yhteistä ihmisten.

Sinne miss’…

Mennään Metsään – KKT2016
Mikä voisi mennä metsään? Nuoret Kotkat ainakin!
Tervetuloa Varsinaiseen Suomeen, Kuhankuonolle 24.- 25.9.2016!
Jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain lainattua. Näistä on
ensi syksyn Mennään metsään – KKT luotu.
Tarjoamme mahdollisuuden oppia nauttimaan luonnossa
olemisesta. Koe syksy teltassa tähtitaivaan alla. Päivitämme
tapahtuman nextille levelille. Varaa siis mukaan virtaa ja
hyvää mieltä. Kännykkäkin on hyvä pitää mukana.

”Mennään metsään –KKT” – maasto on erityinen
Savojärven kierros on osa Kuhankuonon retkeilyreitistöä.
Pohjoisen Lammenrahkan halki, Savojärven rantoja mukaillen
kiemurtelee hyväkulkuinen pitkos. Maisemat ovat kerta
kaikkiaan hienot: keidasrämettä, isovarpurämettä, reheviä
vesilaskuja ja massiivisia mäntyjä. Voit tutustua maisemiin
tarkemmin sivuilla www.kuhankuono.fi
Sarjat ja ikäryhmät
Sarjoja on kolme; kotkat alle 15 v, kotkanuoret 13–17 v ja
kotka-aikuiset. Kotkat – sarjaan voi osallistua myös vaikkapa
perhekunnittain. Suosittelemme ryhmäkooksi 4-6 henkilöä.
Kotkilla on oma reittinsä, nuoret ja aikuiset vaeltavat saman
reitin, joka on hiukan pidempi ja astetta haastavampi kuin
kotkilla. Matkan varrelle on sijoitettu rastitehtäviä, jotka
liittyvät luonnossa kulkemiseen ja luonnossa selviämiseen.
Rastien tekemisestä ja toteuttamisesta huolehtivat Turussa
opiskelevat eräoppaat.
Majoitus
Rantapihan alue on hieno tasainen nurmikenttä, jonne on helppo
pystyttää teltta. Kerrankin saa nukkua luonnonpatjalla.
Yövahdit valvovat untanne. Majoittua voi omissa teltoissa tai
lainaksi pyydetyissä teltoissa. Sisämajoitustiloja ei ole –
harvoin metsässä on.
Ilmoittautuminen viimeistään 2.9. omaan piirijärjestöön /
ohjaajalle. Liiton hinta 100 €. Kysy alennusta omasta piiristä
/osastosta.

Kaikki Kotkat Tervetuloa –
Kuhankuonon Kansallispuistoon Tutustumaan
Varsinais-Suomen Nuorten Kotkien sivuille www.vsnk.fi ja
Nuorten Kotkien Keskusliiton www.nuoretkotkat.fi sivuille
päivitetään tapahtumatietoja aina kun tapahtuman valmistelut
etenevät.
Laula ja leiki
Luontoon suureen matkaamme näin
pois pimeiltä kaduilta aurinkoon päin.
Reppu selkään heitetään vaan ja
retkemme näin alkaa saa.
Sinne miss’ Linnut laulaa,
kohti taivaan sineä,
miss’ aallot kuohuin pauhaa
päin rantakiviä.
Laaksoin, vuorten poikki
käy matka riemuiten
ja tämä kaikki ompi
yhteistä ihmisten.
Ei tuuli, sade, myrskyinen sää
voi matkamme kulkua keskeyttää.
Laulain, naurain kuljemme näin
taas uusille seuduille päin.
Sinne miss’…
Kun aurinko painuu rantojen taa
niin nuotion vierelle taas istutaan.
Ja uuden aamun koittaessa
on joukkomme lähtövalmiina.
Sinne miss’…

