Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat ry
Sudenpennut: Koirat, Sisiliskot ja Vesikirput

Mikä Mikä Maa I /2018
Peter Pan ystävineen kutsuu sinut hauskalle yöretkelle Mannerlahteen 20-21.10.2018. Tämä retki koskee
kaikkia Koiria, Sisiliskoja sekä Vesikirppuja. Muiden laumojen vastaava retki pidetään marraskuussa.
Retkibussi lähtee lauantaina 20.10.2018 Maskun srk-talon parkkipaikalta klo 10.00 ja Seikelän koululta klo
10.15. Retkibussi palaa samaa reittiä Seikelän koululle sunnuntaina 21.10.2018 klo 14.45 ja srk-talon
parkkipaikalle klo 15.00. Retkellä on luvassa kaikkea kivaa partiomaista tekemistä, niin ulkona kuin sisälläkin.
Retkelle ilmoittaudutaan ja osallistumislupa annetaan sähköisesti Suomen Partiolaisten Kuksajäsenrekisterin kautta viimeistään ke 10.10.2018. Osoite on https://kuksaan.fi/23057 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 10.10.2018 mennessä.
Kirjoita viestiosaan sudenpennun nimi ja Mikä Mikä Maa I/ 2018. 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)
Pikku reppu tai pussukka erikseen, jonne voisi jo kotona pakata valmiiksi saunakamat: pyyhe ja uikkarit
Taskulamppu ja istuinalusta
Penaali: kyniä ja sakset (leikataan kangasta, mielellään terävät)
Pieni, käteen sopiva vasara (jos kotoa löytyy)
vanha t-paita askartelua varten, voi olla mallia iso
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!
partioterkuin Emmu
Eeva-Maija Miesvirta 050-59 333 15
emmu.miesvirta@gmail.com
sekä omat ihanat laumanjohtasi ☺

Niina Vuorinen 040-501 77 46
niina.vuorinen@luukku.com.

