
 Saaristoredujen infokirje tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset 

 Infokirje Saaristoredulle 
 Tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset 

 Mahtavaa että lähdet mukaan Saaristoredulle! 
 Saaristoredut ovat partiovuoden parhaimpia retkiä 
 ja niissä saat uusia retkeily- ja melontakokemuksia. 

 Ennakkoilta esitietovaatimuksena 
 Toukokuussa ja elokuussa järjestetään 
 ennakkoiltoja, joissa käydään läpi mm. 
 valmistautuminen, melonnan turvallisuus ja 
 varusteet. Ennakkoiltojen ajankohdat löydät 
 https://www.mesikammenet.fi/saaristopartio/  . 
 Osallistuminen ennakkoiltaan on turvallisuussyistä 
 pakollinen kaikille  , jotta voi osallistua 
 Saaristoreduille. Riittää että osallistuu yhteen 
 ennakkoiltaan kalenterivuoden aikana. 

 Varusteet 
 Vesitiiviiseen varustesäkkiin tai 
 laukkuun/rinkkaan (pakkaa vedenpitävästi) 

 -  Makuupussi 
 -  Makuualusta 

 -  Vaihtovaatekerta ja pyyhe pakattuna 
 vedenpitävään pussiin (pakollinen, 
 vesiturvallisuus) 

 -  Ruokailuvälineet (muovinen syvä lautanen, 
 muovimuki, haarukka, veitsi, lusikka, 
 astiankuivauspyyhe ja pussi 
 ruokailukamoille) 

 -  Hygieniatarvikkeet (Hammasharja ja 
 hammastahna ym.) 

 -  Lämpimiä vaihtovaatteita 
 -  Muistiinpanovälineet (Pieni vihko, lyijykynä, 

 teroitin ja kumi) 
 -  Otsalamppu tai taskulamppu ja varaparistot 
 -  Puukko 
 -  Kompassi 
 -  Reduherkkuja (kohtuudella) 

 Päälle tai käden ulottuville (esim. erilliseen 
 pieneen pussiin tai laukun/rinkan sivutaskuihin 
 helposti saatavaan paikkaan) 

 -  Partiohuivi 
 -  Säänmukaiset ulkoiluvarusteet. On 

 suositeltavaa ottaa mukaan veden- ja 
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 tuulenpitävä takki. Meloessa saattaa myös 
 vähän roiskua vettä. 

 -  Ulkoiluhousut tai shortsit (housut saattavat 
 vähän kastua meloessa). 

 -  Ohutpohjaiset kengät jalkoihin esim. 
 vedenpitävät crocsit / vastaavat 

 -  Puhelin ja sille vedenkestävä kotelo 
 (pakollinen, vesiturvallisuus) 

 -  Pilli (pakollinen, vesiturvallisuus, ei saa 
 sisältää liikkuvaa kuulaa) 

 -  hattu esim. lippis 
 -  Vähintään 1L vesipullo tai 2kpl 0,5L 

 vesipulloja täynnä vettä 
 -  Aurinkoisella säällä aurinkolasit ja 

 aurinkorasvaa 
 -  Pientä evästä syötäväksi meloessa 

 Melontavarusteet 
 Jokainen osallistuja saa lippukunnalta tarvittavat 
 melontavarusteet, jotka jaetaan Saaristoredun 
 alussa. Omia ei tarvitse ottaa mukaan. 

 -  Kanootti (kahden tai kolmen paikan 
 avokanootti) 

 -  Melontaliivi 
 -  Mela 

 Lähtö ja paluu 
 Kaikki Saaristoredut alkavat perjantaina kello 18.00 
 Mesikämmenten kololta, osoitteesta Soukan 
 rantatie 74 Espoo. Olethan ajoissa paikalla! 

 Saaristoredu päättyy sunnuntaina kello 16:00 
 samaan paikkaan Mesikämmenten kololle. Ennen 
 Saaristoredun päättymistä huolletaan kanootit ja 
 retkivarusteet yhdessä. 

 Saaristoredun ohjelma 
 Ohjelma saattaa vaihdella hieman 
 sääolosuhteiden, ryhmän ja retkenjohtajan 
 mukaan. 
 Perjantai 
 Perjantaina Saaristoredu starttaa ja ohjelmassa on 
 melonta leiripaikkaan. Saavuttaessa leiripaikalle, 

 pystytetään leiri ja syödään iltapalaa, 
 jonka jälkeen siirrytään nukkumaan. 
 Lauantai 
 Lauantai on Saaristoredun kokonainen päivä, joka 
 sisältää redun ohjelmaosuuden. Päivän aikana 
 päästään melomaan ja osallistumaan ohjelmaan. 
 Päivä päättyy samalle leirintäpaikalle tai siirrymme 
 toiseksi yöksi toiseen paikkaan. Lauantai päättyy 
 yhteiselle iltanuotiolle. 
 Sunnuntai 
 Sunnuntaina aamupäivällä on vuorossa leirin purku 
 ja kamojen pakkaus. Päivällä järjestetään vielä 
 melontaohjelmaa ja saatetaan piipahtaa toisella 
 saarella lounaalla, jonka jälkeen palataan takaisin 
 kololle. Kololla on vuorossa varusteiden huolto ja 
 loppupalaute, jonka jälkeen Saaristoredu päättyy. 

 Vinkkejä varustehankintoihin 
 -  Woodlander vesitiivis varustesäkki 65 L 

 (  https://www.motonet.fi/fi/tuote/5505350/Wo 
 odlander-vesitiivis-varustesakki-65-L  ). 
 Mesikämmenet ja Saaristopartiojaosto 
 suosittelee kaikkia hankkimaan tämän tai 
 vastaavan vesitiiviin varustesäkin 
 Saaristoreduja varten. Saaristoreduja 
 pääsee kokemaan vuosittain, joten tämä 
 25€ varustesäkki on oiva valinta. Meloessa 
 kamat kastuu normaalissa laukussa 
 helposti. Vedenpitävyyden ansiosta et 
 tarvitse pienempää vedenpitävää pussi 
 varakerrastolle varustesäkin sisälle. 

 -  Vihellyspilli 
 (  https://www.biltema.fi/vapaa-aika/Urheilu/h 
 arjoittelu/vihellyspilli-2000041163  ). Kaikille 
 Saaristoreduille tarvitaan turvallisuussyistä 
 mukaan oma pilli (ei saa sisältää liikkuvaa 
 kuulaa, vesiturvallisuus). Jos sinulta ei 
 kotoa löydy vaatimusta täyttävää pilliä, on 
 tämä edullinen vaihtoehto (4,90€). 

 Löytyykö sinulta hyvä vinkki Saaristoredun 
 varustehankinnaksi? Jaa se saaristopartiojaostolle 
 tai Saaristoredun johtajalle! 
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