RETKI JOKAISELLE TAPULITYTÖLLE
5.-7.10.2018

ESCAPE!!!!
-ErittäinSpesiaaliCaunisArvaamatonPalavaElämys, jota et halua missata!Retki on Lahden seurakuntayhtymän Upilan
leirikeskuksessa (Upilantie 66, 16730 KUTAJÄRVI). Majoitumme leirikeskuksessa ja nautimme
leirikeskuksen keittiön antimista. Touhuamme paljon ulkona ja sisällä partiohengessä, tutustumme
toisiimme ja starttaamme uuden partiovuoden oikein kunnolla J. Lähde rohkeasti mukaan, olit
sitten ensimmäistä kertaa retkellä tai jo leirikonkari.
Retken aikataulu
Retki alkaa Upilassa perjantaina 5.10. klo 17.30.
Retki päättyy Upilassa sunnuntaina 7.10. klo 12.00.
Retkelle on mahdollista osallistua myös lyhyemmäksi ajaksi. Päiväretkeläisenä lauantai päiväksi
9.00-19.00 tai yöretkeläisenä la 9.00-su 12.00.
Kulku Upilaan omin- / kimppakyydein. Sovi kyydeistä muiden lähtijöiden kanssa. Ole rohkeasti
yhteydessä, jos tarvitset apua kyytien sopimisessa.
Vanhempainkahvit
Jo perinteeksi muodostuneet vanhempainkahvit pidetään Upilassa sunnuntaina klo 12-13.30. Siellä
on tärkeää infoa vanhemmille lippukunnan toiminnasta. Lapsille on kivaa ohjelmaa kahvien ajan.
Ilmoita myös kahville osallistuvien aikuisten määrä retki-ilmoittautumisen yhteydessä.
Retkimaksu
Retkimaksu on 35e (la-su 25€ ja la 20€) ja se maksetaan lippukunnan tilille Joutjärven Tapulitytöt
ry FI3856113320036522 viitenumerolla 18092 ennen retkeä. Retkimaksu kattaa ruuat perjantain
päivällisestä sunnuntain lounaaseen (päivällinen, iltapala, aamupala, lounas, välipala, päivällinen,
iltapala, aamupala ja lounas), sekä majoittumisen leirikeskuksessa. Partiotoiminnassa on voimassa
toissijainen partiovakuutus tapaturmien varalle.
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu mukaan Kuksan kautta osoitteessa
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=22399 20.9. mennessä. Jos Kuksa-tunnusten
kanssa on ongelmia tai kysyttävää voit olla yhteydessä jäsenrekisterin hoitajaan Sirpa-Liisaan:
sirpa-liisa.saaristo@evl.fi. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoittautumisajan päättymisen
jälkeen sairauden tms. takia ilmoitathan asiasta Marikalle, ensisijaisesti marika@netti.fi
(0503453584)
HUOM! Seikkailijoilla 10-12-vuotiaiden on mahdollisuus lähteä lauantaina Kaislikkopartiotaitokilpailuun, jonka vuoksi kisaan haluavia seikkailijoita, pyydetään ilmoittautumaan jo
12.9. mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään halukkuutta lähteä kisaan. Kisoihin
lähteviä ohjeistetaan erikseen kisaan liittyvissä asioissa ennen retkeä.

Myös vanhemmat ovat tervetulleita mukaan samaisella 35€ hinnalla. Kirjatkaa vanhemman
osallistuminen lisätiedot kohtaan. Tiedoiksi riittää nimi ja allergiat.
Varustelista:
Majoitumme sisällä, mutta touhuamme paljon ulkona – varustaudu siis säänmukaisin, lämpimin
vaattein! Nimikoi kaikki mukaan pakatut tavarat, jotta ne löytyvät myös takaisin kotiin.
HUOM! Pakkaa kaikki tavarat rinkkaan / isoon reppuun, että kaikki tavarat ovat pakattuina rinkan
sisäpuolelle.
Mikäli sinulta puuttuu jokin varustelistan varusteista, ota rohkeasti yhteyttä, niin sumplitaan,
mistä lainatavarat löytyvät. Kenenkään ei tarvitse jäädä retkeltä pois sen takia, ettei oikeita
varusteita vielä ole.
Pakatkaa tavarat yhdessä, jotta sudenpentu tietää mitä on mukana.
v pussilakana, aluslakana ja tyynyliina TAI aluslakana, tyynyliina ja makuupussi
v hyvät kengät
v säänmukaiset lämpimät ulkovaatteet
v sadevaatteet ja kumisaappaat
v pipo ja hanskat syyssäähän sekä varalle toiset
v lämpimiä vaatteita ja vaihtovaatteita (villapaita/fleece, vaihtohousut...)
v alusvaatteita ja sukkia sekä villasukat
v hygieniavälineet (hammasharja, -tahna, hiusharja, suihkutarvikkeet)
v uima-asu ja pefletti, jos haluat saunoa ja/tai uida.
v omat mahdolliset lääkkeet, joista ilmoitus johtajille. Voit kirjata tiedossa olevat jo
ilmoittautumisen yhteydessä Kuksan lisätiedot kohtaan.
v partiohuivi, jos jo omistat
v istuinalusta
v tasku-/otsalamppu ja varaparistot
v puukko tupessa
v kohtuudella karkkia / muuta herkkua
Mukaan et tarvitse kännykkää tai muuta
elektroniikkaa!
Lisätietoja tarvittaessa: Retken johtajilta:
Marika, Saana, Iida, Kati ja Stella ja kaikki
muut Tapulityttö johtajiston jäsenet
Marika Mäkinen, ensisijaisesti
marika@netti.fi,
(050 3453584)
Kiva nähdä just sua retkellä!

