Pullasorsien yöretki
20.-21.11.2020
Pullasorsien syksyn 2020 yöretki järjestetään Kumiruonan leirikeskuksessa, osoite: Leirikeskuksentie 20, 23140 Hietamäki. Retki alkaa perjantaina 20.11. Kumiruonassa kello 18.00 ja päättyy
lauantaina viimeistään klo 16. Saapuminen paikalle tapahtuu omilla kyydeillä.
Koronavirustilanteessa päätimme pitää vain yhden yön retken tilavalla retkipaikalla, jossa on sänkyjä yhteensä 45. Leirikeskukseen tulee sähkö ja juokseva vesi. Suurin osa ohjelmasta on ulkotiloissa ja sisätiloissa turvaväleistä pyritään huolehtimaan, myös maskien käyttö sisätiloissa suositeltua, maskeja tarjolla. Ohjelmat tehdään samoissa ryhmissä ja nukutaan oman porukan kanssa.
Mahdollinen saunominen tapahtuu myös pienissä itse valituissa ryhmissä ns. taloyhtiön saunavuoro- tyyliin. Retkelle voi osallistua myös vain päiviksi tai osaksi aikaa, ilmoittautumislomakkeella
kysytään tarkemmin, miten aiot osallistua. Jos sinulla on yhtään flunssan oireita, peru retki matalalla kynnyksellä. Peruutusohjeet: jos joudut peruuttamaan retken viimeisen ilmoittautumispäivän
jälkeen, peruutusmaksu on 50% koko hinnasta.
Perjantaina ohjelmassa on ulkoilua, iltaohjelmaa ja iltaruoan tekoa nuotiolla, lauantaina rastirata,
lounaan teko trangioilla, kädentaitoja ja siivous. Perjantaina syömme tukevan iltapalan illemmalla,
joten älä tule retkelle aivan tyhjällä vatsalla. Retki on avoin myös ei-vielä-partiolaisille.
Retken hinta on 10 € koko retki, 5 € vain toinen päivä/osan aikaa. MieKot laskuttaa retken.
Retkelle pääsee ilmoittautumaan
NYT osoitteessa kuksaan.fi/37048
Ilmoittaudu viimeistään 13.11!
Terveisin retkenjohtaja
Venla Viitasalo, MyMa
0400523378
venla.viitasalo@hotmail.com
+ apujohtajat Kristiina, Marja ja
Auli
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Aluslakana, tyynyliina
Makuupussi tai pussilakana
Partiohuivi kaulaan
Säähän sopivat ulkovaatteet ja asusteet (muista kerrospukeutuminen)
Vaihtovaatteet
Pipo, hanskat jne
Retkeilykengät / tarvittaessa vedenkestävät / metsässä liikkumista kestävät
Otsalamppu tai taskulamppu
Hygieniatarvikkeet
Saunomistavarat jos haluat saunoa
Ruokailuvälineet (lautanen, muki, ruokailuvälineet) kangaspussissa
Puukko
3 heijastinta kiinnityslenkillä/narulla (nimettynä jos rakkaita, saa kyllä takaisin)
Puutarhahanskat/työhanskat (jotka saavat likastua/pihkaantua)
Mikäli vain löytyy, tuo omat:
retkituoli (jotta saamme iltanuotion levitettyä turvavälein)
sivuleikkurit, teräväkärkiset pihdit, vihreää taipuisaa rautalankaa, havuja, aukinaisia käpyjä
lisäksi voit tuoda mitä vain ovikranssiin sopivaa koristetta, esim; lehtiä, kasveja, kukkia, nauhoja, paketti- tms narua, helmiä, nappeja
Jos haluat:
pelikortit tms perjantain illanviettoon
retkiherkut
oma lasta/kauha trangiaruoanlaittoon
omat kasvomaskit
aiemmin tekemäsi risukeitin

