
  Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat ry 
  Hämikset, Koirat ja Vesikirput (2010-syntyneet) 7.-8.2. 
  Ilvekset, Ponit ja Vesikirput (2011- ja 2012-syntyneet) 8.-9.2. 

Maailman ympäri Hemminkien matkassa 

 

Tervetuloa huisin hauskalle sudenpentujen yöretkelle Askaisten Mannerlahteen! Viikonlopun retki 
on jaettu niin, että ryhmät Hämikset, Koirat ja Vesikirppujen 3. vuoden partiolaiset (2010-syntyneet) 
aloittavat retken perjantaina  07.02.2020 klo 18:30 ja retki päättyy lauantaina 08.02.2020 klo 18:00. 

Ryhmät Ilvekset, Ponit ja Vesikirppujen 1.- 2. vuoden partiolaiset (2011- ja 2012-syntyneet) 
aloittavat retken lauantaina 08.02.2020 klo 11:00 ja retki päättyy sunnuntaina 09.02.2020 klo 
14:00. Retkellä on luvassa kaikkea kivaa partiomaista tekemistä, niin ulkona kuin sisälläkin. 
Viikonlopun aikana suoritetaan Maailma-jälki! 

Retkelle kuljetaan omilla kyydeillä, joten suosithan kimppakyytejä. Osoite on: Mannerlahdentie 21, 
21240 Askainen. 

Retkelle ilmoittaudutaan ja osallistumislupa annetaan sähköisesti Suomen Partiolaisten Kuksa-
jäsenrekisterin kautta viimeistään sunnuntaina 02.02.2020. Ilmoittautumisosoite perjantai-lauantai 
retkelle: https://kuksaan.fi/32886. Ilmoittautumisosoite lauantai-sunnuntai retkelle: 
https://kuksaan.fi/32887.  

Jos käytät kuksaa ensimmäistä kertaa, sinun tulee rekisteröityä ennen luvan antamista. 
Mahdollisissa ongelmissa sinua auttaa rekisterinhoitaja Kai Sinkkonen: 
kai.sinkkonen@rauplan.com, p. 0400-785 128. 

Retkimaksu on 20 euroa ja se maksetaan lippukunnan tilille FI45 4355 1320 0019 78 myös 
02.02.2020 mennessä. Kirjoita viestiosaan sudenpennun nimi ja Sudenpenturetki/2020 
Ilmoittautuminen on sitova. Muistathan sairastuessasi ilmoittaa retken johtajalle, ettet pääse 
mukaan retkelle! Maksu palautetaan ainoastaan lääkärintodistusta näyttämällä. 

 

Mukaasi tarvitset ainakin (nimikoituna!): 

- Aluslakana, makuupussi tai pussilakana ja tyynyliina  

- Yöpuku ja unilelu 

- Lämmin ja säänmukainen ulkovaatetus sekä kunnon jalkineet 

- Riittävästi vaihtovaatteita 

- Pipo, hanskat, villasukat    

- Peseytymisvälineet (hammasharja + -tahna, saippua, pyyhe) 

- Taskulamppu ja istuinalusta 

- Penaali: kyniä ja sakset  

- Partiohuivi ja paljon iloista & reipasta retkimieltä!       
 

Muistathan, että mukaan ei oteta karkkia tms. eväitä, sillä kaikille on tarjolla riittävästi maittavaa 
ruokaa. Mukaasi et tarvitse myöskään puhelinta, sillä johtajilta löytyy puhelimet hätätapauksien 
varalle. 
 

Jos tarvitset jatkuvaa tai tilapäistä lääkitystä, lääkkeet pakataan ohjeineen dosettiin tai kerta-
annoksiin ja luovutetaan johtajalle lähtöpysäkillä. 
 

Retkellä nähdään! 
 
partioterveisin Jerry Jämsén 
050-4300892 
 

p.s Lisätietoja saat tarvittaessa Jerryltä sekä omalta laumanjohtajaltasi. 
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