Nummenpoikien kevätretken retkikirje
Nummenpojat järjestävät koko lippukunnan yhteisen kevätretken
16.-18.3.2018 Usmituvalla (Usminrinteentie 111, Hyvinkää)

Lähtö
Retkelle ei järjestetä yhteistä kuljetusta, mutta kimppakyydit ovat suositeltavia.
Kokoonnumme Usmin uimarannan parkkipaikalle (Usminjärventie 206) perjantaina klo
18.00 ja jatkamme siitä yhdessä kävellen Usmituvalle.

Paluu
Retki päättyy samaan paikkaan uimarannan parkkipaikalle sunnuntaina klo 13.30.

Ilmoittautuminen & retkimaksu
Retkelle ilmoittaudutaan huoltajan lähettämällä tekstiviestillä tai paperisella lupalapulla
omalle ryhmän johtajalle. Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 2.3., jolloin myös
retkimaksun on oltava maksettuna omalle vartionjohtajalle. Viikonlopun retkimaksu on 35€
ja yhden yön hinta 25€. Jos perheessä on useampia lähtijöitä, ensimmäisestä maksavasta
retkeilijästä maksetaan kokohinta ja seuraavat lähtijät saavat 10 euron alennuksen.

Peruminen
Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisesi esimerkiksi sairastumisen vuoksi, ilmoita asiasta
mahdollisimman nopeasti omalle vartionjohtajallesi. Ilmoittautumisajan päättymisen
jälkeen peruneiden retkimaksut korvataan vain sairaustapauksissa, mikäli tieto on tullut
viimeistään retken lähtöpäivänä. Tällöin olkaa yhteydessä rahastonhoitaja Juha Viskariin
(juha.viskari@nummenpojat.com), jolta voi hakea korvausta sairastapauksessa kahden
viikon kuluessa retken päätymisestä.

Varusteet & yöpyminen
Retkellä ollaan paljon ulkona, joten mukaan tarvitset runsaasti säänmukaista vaatetusta
sekä ulkoiluun soveltuvat kengät ja ulkohousut. Molemmat yöt nukutaan ulkona
puolijoukkueteltoissa. Nuorimmat sudenpennut nukkuvat sisällä, muut sudenpennut
nukkuvat toisen yön ulkona ja toisen sisällä. Ota siis kunnollinen makuupussi! Lisätietoa
saat oman ryhmäsi johtajalta.
Varusteet pakataan rinkkaan tai muuhun helposti kannettavaan kassiin, jonka partiolainen
itse jaksaa kantaa. Muistattehan, että partiolainen pakkaa itse, jotta tavarat löytyvät
retkelläkin. Retkelle lähtijöitä on paljon, joten muistathan merkitä oman nimesi kaikkiin
tavaroihisi! Älä myöskään unohda partiohuivia ja -paitaa!

Muuta huomioitavaa
Retkellä voidaan ottaa valokuvia. Ilmoittamalla lapsensa retkelle huoltaja sallii tämän
esiintymisen retken kuvissa. Kuvia julkaistaan Nummenpoikien kotisivuilla/Facebookissa ja
niitä voidaan käyttää lippukunnan toimintaa esiteltäessä.
Puhelimet ja muut elektroniset pelivälineet yms. jätetään kotiin, sillä ne eivät kuulu
partioretkelle. Partiovakuutus ei myöskään korvaa rikkoutuneita laitteita. Johtajilla on
puhelimet, joilla saadaan tarvittaessa yhteys kotiin.

Yhteystiedot
Retkenjohtajana toimii Joni Koskinen (puh. 044 276 5127). Kaikkien johtajien
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@nummenpojat.com. Mikäli kotona
herää kysymyksiä retkeen liittyen, ota yhteyttä omaan ryhmänjohtajaasi tai suoraan
retkenjohtajaan.

VARUSTELISTA
Vaatteet
•

Sadevarusteet

•

Lämpimät säänkestävät ulkoiluvaatteet jokaista (Takki, kahdet ulkohousut,
säänmukaiset kengät, pipo, kahdet hanskat)

•

Fleece tai villapaita

•

Pitkähihainen kerrasto

•

Kahdet villasukat

•

Varahousut ja paita (college tms.)

•

Vaihto alusvaatteita ja ainakin neljä sukkaparia!

•

Partiohuivi ja -paita

Muut varusteet
•

Talvimakuupussi ja makuualusta (halutessaan voi ottaa tyynyn ja/tai unilelun)

•

Peseytymisvälineet (hammasharja ja -tahna sekä saunomistarvikkeet)

•

Ruokailuvälineet kangaspussissa sekä pieni astiapyyhe

•

Puukko

•

Otsa- tai taskulamppu

•

Istuinalusta

•

juomapullo (väh. 0,5 l)

•

Henkilökohtaiset lääkkeet yms.

•

Karkin tai muun herkun mukaan ottaminen kohtuudella on sallittua, mutta suklaata ja
perunalastuja emme ota mukaan, jottei muiden tavarat menisi sotkuun

Energiajuomat ovat kiellettyjä!

