JOULUSEIKKAILU MAAILMALLA 14.-16.12.18.

Tiesitkö, että Ukrainassa on tapana koristella joulukuusi
hämähäkinseitti-koristeilla? Tai että Norjassa on tapana laittaa kaikki talon
luudat piiloon jouluyöksi? Tai että Filippiineillä järjestetään joka vuosi
joulun aikaan valtavien lyhtyjen festivaali? Eri puolilla maailmaa jouluun
liittyy mitä erikoisempia perinteitä ja juhlallisuuksia. Valmistaudu
lähtemään maailmanympärysmatkalle ja näkemään joulu aivan uusin
silmin!
Lähtö:
Seikkailijat ja siitä vanhemmat
perjantaina 14.12. klo 18 vanhempien kyydeillä Plantagenilta
Sudarit
lauantaina 15.12. klo 9 vanhempien kyydeillä Plantagenilta
Paluu:
Sunnuntaina 16.12. klo 12 vanhempien kyydeillä kämpän parkkipaikalta.
Saapuessanne muistattehan pysäköidä auton kämpälle johtavan tien alussa olevalle
parkkipaikalle.
Retken hinta on 25€ ja se laskutetaan jäsenrekisteri Kuksan kautta retken ilmoittautumisen
päätyttyä. Tarkistattehan omista tiedoistanne Kuksassa, että teillä on valittuna
laskutustavaksi sähköpostilasku, sillä se helpottaa meitä laskutuksen hoitamisessa.
Maksattehan retkimaksun ennen retkelle lähtöä. Mukaan tuleville vanhemmille retki on
maksuton.

Ilmoittaudu retkelle mukaan osoitteessa https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=23473
viimeistään 7.12. Ilmoittautuminen tehdään vanhempien huoltajatunnuksilla.
Retki-ilmoittautuminen on mahdollista perua ilmoittautumisajan puitteissa Kuksassa omista
tiedoista. Ilmoittautumisajan päätyttyä osallistuja on velvoitettu maksamaan retkimaksun.

Mikäli herää kysyttävää, ota yhteyttä retken johtajaan:
Lauha Aaltonen
puh. 050 432 1104
sposti: lauha.aaltonen@welho.com
Retkellä otettuja kuvia käytetään lippukunnan eri tiedotuskanavissa sekä sosiaalisen median
kanavissa (lippukuntalehti, nettisivut, instagram, facebook). Mikäli lapsesi ei saa näkyä
kuvissa, ilmoita tästä retkenjohtajalle.

Retkellä ollaan paljon ulkona – varustaudu siis säänmukaisin, lämpimin vaattein!

Pakkaa mukaasi seuraavat varusteet:
(HUOM! Pakkaa kaikki tavarat rinkkaan / isoon reppuun / laukkuun siten, että kaikki tavarat
ovat pakattuina rinkan sisäpuolelle. Ainoastaan makuupussi ja –alusta voivat olla
kiinnitettyinä rinkan ulkopuolelle. Erillisiä pikku pussukoita ja nyssäköitä ei hyväksytä.
Muistakaa pakata tavarat yhdessä siten, että retkelle lähtijä tietää, missä kaikki tavarat ovat.
Testatkaa myös, että retkelle lähtijä jaksaa ja pystyy itse kantamaan oman rinkkansa.)
-

partiohuivi
makuupussi ja makuualusta (huom. vuodenaika/telttailu makuupussin
valinnassa)
lämpimät ja vedenpitävät kengät ja säänmukaiset lämpimät ulkovaatteet
sadevaatteet ja kumpparit
pipo, kaulaliina, hanskat/lapaset & varahanskat, villasukat
lämpimiä vaatteita ja vaihtovaatteita (villapaita/fleece, vaihtohousut...)
alusvaatteita ja sukkia, kerrasto
hygieniavälineet (hammasharja, -tahna, hiusharja, dödö, huulirasva,
nenäliinat…)
saunakamat (jos retkellä on tarkoitus mennä saunaan/peseytyä)
omat mahdolliset lääkkeet, joista ilmoitus johtajille
ruokailuvälineet (2 muovilautasta sekä muki ja aterimet) sekä astiapyyhe
kangaspussissa
tasku-/otsalamppu ja varaparistot
puukko
kompassi
tulitikut
muistiinpanovälineet
juomapullo täytettynä
MAX 250g herkkuja
kuitti maksetusta retkestä
halutessasi pieni lahja (arvoltaan max. 3 €), laitamme lahjat kiertoon, joten
jokainen joka tuo lahjan saa toisen lahjan :)

Mukaan et tarvitse kännykkää tai muuta elektroniikkaa!

