TALVIFESTARIT '16
Taatusti tulevan vuoden ensimmäinen partiotapahtuma, koko lippukunnan
loppiaisretki Talvifestarit ‘16 odottaa jo aivan nurkan takana!
Retki järjestetään 8.-10.1.2016 Partiomyllyssä, Eurassa (Kiukainen). Retkipaikan
osoite on Alhonkulmantie 72.
Luvassa on monenlaista partiomaista puuhaa ja hauskanpitoa koko lippukunnan
voimin sekä sisällä että ulkona!
Samoajat ja sitä vanhemmat partiolaiset lähtevät retkelle pe 8.1. klo 17.30 Stidin
edestä kimppakyydein. La 9.1. klo 11.30 kokoontuvat seurakuntakeskuksen eteen
retkelle kimppakyydein tulevat sudenpennut, seikkailijat, sisut (oman ohjaajan
kanssa) ja tarpojat.
Myös vanhemmat ovat tervetulleita kokkaamaan, apukäsiksi tai vaikka lämmittämään
takkaa!
Retkellä yövytään talviteltassa, paitsi sudenpennut ja sisut, jotka nukkuvat
kerrossängyissä sisällä. Retkipaikka on entinen koulu, joten käytössä on mukavat
sisävessat ja juokseva vesi.
Retkeltä palataan yhteiskuljetuksella su 10.1. n. klo 15.30 Porin
seurakuntakeskukselle.
Retkelle sitovat ilmoittautumiset viim. 31.12.2015 sähköpostilla. Ohjeet
kääntöpuolella. Retken hinta 10€ maksetaan samalla lippukunnan tilille Danske Bank
FI38 8000 1279 1768 13
Retkellä emme tarvitse omaa puhelinta, joten kännykkä kannattaa jättää kotiin. Jos
puhelin on välttämätöntä ottaa mukaan, pidetään se pois päältä leiriohjelman aikana
eikä sille ole latausmahdollisuutta. Retken johtajat saa kiinni ao. numerosta koko
leirin ajan
Lasten tulee retkellä löytää itse omat tavaransa kassistaan, joten pakkaattehan tavarat
yhdessä lapsen kanssa ettekä hänen puolestaan.
Varusteluettelo ja ilmoittautumislomake löytyvät tämän kirjeen kääntöpuolelta!

Nähdään festareilla!
Terveisin retken johtajat,
Miia, Henkka, Jukka & Terhi
Otathan yhteyttä, jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää retkeen liittyen!
Lippukunnanjohtaja Henri ”Henkka” Peltomaa puh. 044 525 8716

Varusteluettelo
Pakkaa seuraavat tavarat nimikoituina rinkkaan, reppuun tai kassiin:
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MAKUUPUSSI
MAKUUALUSTA
LAKANA JA TYYNYLIINA (sudenpennuille)
PIENI RETKITYYNY (talviteltassa nukkuville)
MUOVISET RUOKAILUVÄLINEET (lautanen, muki ja haarukka, veitsi,
lusikka) OMASSA KANGASPUSSISSAAN
ASTIAPYYHE
JUOMAPULLO TÄYNNÄ VETTÄ
ISTUINALUSTA
TASKULAMPPU
VAATTEITA (alusvaatteita, sukkia, pitkiä housuja, pitkähihaisia paitoja,
takki, pipoja, hanskoja, villasukat) NIIN KYLMÄÄN KUIN KOSTEAANKIN
KELIIN – OLEMME PALJON ULKONA, SATOI TAI PAISTOI!
TALVIKENGÄT
KUMISAAPPAAT TAI VEDENPITÄVÄT VARRELLISET KENGÄT
YÖPUKU
SADEVAATTEET (miel. takki ja housut erikseen, ei sadeviittaa tai
kertakäyttösadevaatteita)
PYYHE
PESEYTYMISVÄLINEET
HENKILÖKOHTAISET LÄÄKKEET JA HYGIENIATARVIKKEET
PARTIOHUIVI
PARTIOPAITA (jos on)
UNILELU (jos haluaa)
MUISTIINPANOVÄLINEET
PUUKKO TUPESSAAN (JOS ON)
PIENI MÄÄRÄ HERKKUJA (jos haluaa)

ILMOITTAUTUMINEN retkelle tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen
miia.partio@gmail.com.
Ilmoittautuessa kerro retkeläisen nimi, partioryhmän nimi tai ikäkausi,
mahdolliset allergiat, erityisruokavaliot tai sairaudet, joista retken johtajien on
hyvä tietää.
Kerro myös, tarvitseeko lapsi kyydin Partiomyllyyn vai mahtuuko teidän autoonne
useampikin lapsi tavaroineen.
Ilmoita myös huoltajan yhteystiedot retken aikana (erityisesti puh. numero),
Alle 18-vuotiaat ilmoittaa retkelle huoltaja omasta sähköpostistaan!

