RETKIKIRJE

Lippukunnan syysretki
Hyvinkään Nummenpoikien syysreti järjestetään Pellin leirikeskuksessa (Härjänvatsantie 210,
09120 Karjalohja) perjantaista sunnuntaihin 2.–4. marraskuuta 2018. Tänä syksynä aloittanut
Lepakot-sudenpentulauma on retkellä pelkän lauantain, muut ryhmät koko viikonlopun.
LÄHTÖ
Bussit retkelle lähtevät perjantaina 2.11. klo 18 Aseman koulun pihasta. Paikalla pitää olla
klo 17:30. Lepakot lähtevät retkelle lauantaina ryhmänjohtajien ohjeiden mukaisesti.
PALUU
Bussit palaavat Aseman koulun pihaan sunnuntaina 4.11. noin klo 14:30. Lepakot palaavat
lauantai-iltana yhteisin kyydein.
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumisaika päättyy 23. lokakuuta. Retkelle ilmoittaudutaan huoltajan lähettämällä
tekstiviestillä omalle ryhmänjohtajalle. Ilmoittautumisviestin tulee sisältää tiedot retkeläisen
ruoka-aineallergioista ja mahdollisista sairauksista.
Retkimaksu (koko viikonloppu 35 €, kaksi päivää 25 €, yksi päivä 15 €) maksetaan
ryhmänjohtajalle käteisellä tai tilisiirrolla ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Lisätietoa saa
ryhmänjohtajalta.
Mukaan retkelle ovat tervetulleita myös ryhmäläisten vanhemmat!
PERUMINEN
Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisesi esimerkiksi sairastumisen vuoksi, ilmoita asiasta
mahdollisimman nopeasti omalle vartionjohtajallesi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen
peruneiden retkimaksut korvataan vain sairaustapauksissa, ja mikäli tieto on tullut viimeistään
retken lähtöpäivänä. Retkimaksun korvausta sairaustapauksessa haetaan olemalla yhteydessä rahastonhoitaja Juha Viskariin (juha.viskari@nummenpojat.com).
VARUSTEET JA YÖPYMINEN
Retkellä ollaan paljon ulkona, joten mukaan tulee varata runsaasti säänmukaista ja riittävän
lämmintä vaatetta. Osa ryhmistä yöpyy osan tai kaikki öistä ulkona kamiinalämmitteisessä
teltassa. Muutoin yövytään sisätiloissa. Tästä tiedottavat kunkin ryhmän omat johtajat.
Varusteet pakataan rinkkaan tai muuhun helposti kannettavaan kassiin, jonka retkeläinen
itse jaksaa kantaa. Partiolainen pakkaa itse, jotta tavarat löytyvät retkelläkin. Retkelle lähtijöitä
on paljon, joten muistathan merkitä oman nimesi kaikkiin tavaroihisi! Älä myöskään unohda
partiohuivia ja -paitaa! Retken varustelista löytyy seuraavalta sivulta.
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MUUTA HUOMIOITAVAA
Retkellä voidaan ottaa valokuvia. Ilmoittamalla lapsensa retkelle huoltaja sallii tämän
esiintymisen retken kuvissa. Kuvia julkaistaan Nummenpoikien kotisivuilla, Facebookissa
(www.facebook.com/nummarit) ja Instagramissa (www.instagram.com/nummenpojat), 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 Osmo Viskari (puh. 040 961 5314). Kaikkien johtajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@nummenpojat.com. Mikäli kotona herää kysymyksiä
retkeen liittyen, ota yhteyttä omaan ryhmänjohtajaasi tai suoraan retkenjohtajaan.
VARUSTELISTA
Vaatteet:
• Lämpimät, säänmukaiset ulkoiluvaatteet (takki, kahdet ulkohousut, säänmukaiset kengät,
pipo, kahdet hanskat)
• Sadevarusteet
• Fleece tai villapaita
• Pitkähihainen kerrasto
• Kahdet villasukat
• Varahousut ja paita (college tms.)
• Vaihtoalusvaatteita ja ainakin neljä sukkaparia!
• Partiohuivi (ja -paita, jos on)
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 (suklaata ja perunalastuja ei oteta mukaan, sillä niillä on tapana sotkea toistenkin tavaroita)
• Energiajuomat ovat kiellettyjä!
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