
Mynämäen Maahisten talviretki 3.-5.3.2023
Miltä näyttävät tähdet talvisella yötaivaalla tai miltä tuntuu kaminan lämpö
makuupussiin kääriytyneenä? Entä miltä kaakao maistuu iltanuotiolla?
Tule ottamaan näistä selvää, nappaa partiokaverisi mukaan ja lähde
unohtumattomalle lippukunnan talviretkelle Kurjenpesän luontotuvan ympäristöön Pöytyälle.
Käytössämme on myös Kurkelan kokoontumistila. Retkellä jokainen pääsee oppimaan
talviretkeilytaitoja, nukkumaan kaminateltassa sekä pitämään hauskaa partiokavereiden kanssa!
Luvassa monipuolista ohjelmaa niin ulkona kuin sisälläkin. Retkeltä saat Retkiguruun ainakin
suoritukset talviretki sekä yövyn kaminateltassa. Lisäksi lippukunnan oma talviretki on hyvää
harjoitusta ensi vuonna koittavalle Lounais-Suomen Partiopiirin talvileirille!

Talviretkellä nukummekin siis puolijoukkueteltoissa, joissa kaminat lämmittävät. Jokainen
osallistuja pääsee vuorollaan yhdessä kaverin toimimaan kipinämikkona eli huolehtimaan teltan
lämmityksestä. Sitä ei kuitenkaan tarvitse kenenkään jännittää, sillä käymme ohjeet kipinämikkona
toimimiseen yhdessä läpi ja teltoissa on myös johtajia apuna ja turvana!

Seikkailijoille ja tarpojille suunnatulle talviretkelle lähdetään perjantaina 3.3. klo 18 kolon pihalta.
Saavuthan paikalle kuitenkin jo klo 17.45. Sunnuntaina 5.3. palaamme kololla klo 14.30. Retkelle
kuljetaan kimppakyydein ja ilmoittautumislomakkeella kysytäänkin mahdollisuutta toimia kyytinä
joko meno- tai paluumatkalla.

Retken hinta on 20€/osallistuja ja se laskutetaan
sähköisesti ennen retkeä. Lippukunnalta voi hakea
avustusta/maksuvapautusta osallistumismaksuun
taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Kirjallinen hakemus
tulee toimittaa ennen tapahtumaa lippukunnanjohtaja
Helmi Sippolalle. Lippukunnan hallitus käsittelee kaikki
anomukset luottamuksellisesti. Hakemuslomake löytyy
Maahisten nettisivuilta: mynamaenmaahiset.fi > Mitä
partio on? > Mitä partio maksaa? Lippukunnalta löytyy
lisäksi lainavarustepankki, josta voi lainata mm.
makuupussin. Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli
lainavarusteille olisi tarvetta!

Ilmoittautuminen tapahtuu Kuksassa osoitteessa kuksaan.fi/58068. Viimeinen ilmoittautumispäivä
on perjantai 24.2. Muistathan ilmoittautumisen yhteydessä kertoa kaikki erityisruokavaliot,
lääkitykset ja muut asiat, jotka johtajien olisi hyvä tietää! Mikäli Kuksa-ilmoittautumisen kanssa
ilmenee ongelmia, otattehan yhteyttä jäsenrekisterinhoitaja Elmiinaan (040 4132567,
elmiina.huhtala@partio.fi) Huomioithan, että ilmoittautumisen voi perua maksutta viimeiseen
ilmoittautumispäivään saakka. Tämän jälkeen retkimaksu tulee maksaa kokonaisuudessaan.
Sairastapauksissa voi leirimaksun hakea takaisin partiovakuutuksesta
terveydenhoitohenkilökunnan todistuksella. Ilmoitathan peruutuksista retkenjohtajille!

Mikäli tulee jotakin kysyttävää, ota yhteyttä retkenjohtajiin, jotka vastaavat kysymyksiin mielellään!

Retkenjohtajat
Helmi Sippola, 044 2043399, helmi.sippola@partio.fi
Sari Leino, 040 5681160, sari.leino@wippies.com



Varusteluettelo
Jotta tiedät, mitä sinulla on mukana, pakkaathan tavarasi itse, tai yhdessä huoltajan kanssa.
Muista nimikoida kaikki tavarasi! Se helpottaa kadonneiden tavaroiden omistajan löytämistä
huomattavasti.

Partiovakuutus ei korvaa rikkoutuneita elektroniikkalaitteita, joten jätä ne kotiin. Partiolainen ja
kotiväki saavat tarvittaessa yhteyden toisiinsa johtajien kännyköiden kautta.

Pakkaa tavarasi yhteen rinkkaan tai isoon kassiin!

❆ partiohuivi kaulaan
❆ lämmin kolmen vuodenajan makuupussi

❆ Makuupussin Comfort-lämpötilan tulisi olla nollan lähettyvillä tai hieman pakkasen
puolella. Ohut esimerkiksi Tokmannilta ostettu makuupussi ei ole sopiva
talviretkeilyyn, vaikka teltassa onkin kaminalämmitys.

❆ Lippukunnan nettisivuilta löydät oppaan makuupussin hankintaan
(mynamaenmaahiset.fi → Materiaalit → Ohjetiedostoja → Makuupussin hankinta).

❆ makuualusta (solumuovinen tai talvikäyttöön soveltuva ilmatäytteinen)
❆ erillinen yöasu
❆ säänmukainen, lämmin vaatetus (Olemme pääasiassa ulkona!)

❆ toppatakki ja -housut
❆ vedenpitävät talvikengät
❆ villasukat
❆ pipo ja hanskat, varahanskoja

❆ Halutessasi voit ostaa
lippukunnan pipon. Niitä on
myynnissä kololla. Hinta 12
euroa. Kysy lisää
ryhmänjohtajaltasi!

❆ sukkia
❆ alusvaatteet
❆ Muista kerrospukeutuminen! Eli

täyspitkä aluskerrasto, välikerta
(huppari/fleece/villapaita sekä housut)
ja päällimmäisenä ulkovaatteet. Alus- ja
välikertoja on hyvä olla muutamat, jotta
on mahdollista vaihtaa kuivaa päälle.

❆ ruokailuvälineet (syvä lautanen, lusikka, haarukka, veitsi, muki) sekä astiapyyhe
kangaspussissa

❆ otsalamppu ja varaparistot
❆ puukko
❆ istuinalusta
❆ tulitikut vedenpitävästi pakattuna
❆ rannekello
❆ henkilökohtaiset hygieniavälineet (hammasharja ja -tahna, deodorantti, nenäliinoja yms.)
❆ henkilökohtaiset lääkkeet
❆ vesipullo täytettynä
❆ halutessasi hieman omia herkkuja


