
Jouluretki 8.-10.12. 

 

Mastonvartijoiden perinteinen jouluretki järjestetään 8.-10.12. tuttuun tapaan Kiljavan leirikeskuksessa 

(Vihtilammentie 45). Tervetulleita ovat kaikki lippukunnan jäsenet eli ikäkaudet sudenpennuista aikuisiin 

sekä sisupartiolaiset. Jouluretkellä pääset pitämään hauskaa huikeassa seurassa kiinnostavan ohjelman 

parissa ja nauttimaan herkullisesta ruuasta sekä jouluisesta tunnelmasta. Jouluretken perään pidetään 

sunnuntaina 10.12. joulujuhlat Kiljavalla. Lisätietoja juhlasta toisesta tiedotteesta. 

Perjantaina retkelle lähtevät seikkailijat, tarpojat, sisut ja johtajat. Lähtö tapahtuu klo 18 Nöykkiön 

koulun vierestä linja 158:n vanhalta päätepysäkiltä (Nöykkiönlaaksontie 5). Retkelle kuljetaan 

tilausbusseilla. Muista syödä kotona tukeva illallinen, sillä retkellä tarjotaan perjantai-iltana vain iltapala. 

Lauantaina retkelle lähtevät sudenpennut ja loput johtajat. Lähtö tapahtuu klo 10 samasta paikasta, 

kuin perjantain lähtö. Myös sudenpennut kulkevat retkelle tilausbussilla.  

Myös vanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan retkelle, ilmoittaudu samasta linkistä ja merkkaa 

itsesi johtajaksi! 

Paluu retkeltä tapahtuu sunnuntaina n. klo 16 samaan paikkaan Nöykkiöön. 

Ilmoittautuminen retkelle tapahtuu Kuksan kautta alla olevasta linkistä. Huoltaja ilmoittaa alle 18-vuotiaan 

partiolaisen retkelle. Partiolaiset, jotka osallistuvat retkelle, ilmoittautuvat suoraan myös joulujuhlaan. 

Kirjeen lopusta löytyy infoa, miten ilmoittautuminen tehdään Kuksassa. Ilmoittauduthan retkelle 

viimeistään 27.11.2017! 

Linkki Kuksa-ilmoon: kuksaan.fi/17831 

Retki maksaa sudenpennuilta 15€, seikkailijoista ylöspäin 20€ ja johtajilta 7€. Retkimaksu laskutetaan 

sähköpostilaskulla retken jälkeen. Retkimaksusta voi hakea vapautusta laittamalla sähköpostia 

lippukunnanjohtajalle (katja.nummela@gmail.com).  

Retki-ilmoittautuminen on sitova ja peruutusehdot ovat seuraavat: Mikäli ilmoittautuminen retkelle 

joudutaan perumaan, tulee peruminen tehdä viimeistään 30.11.2017 sähköpostilla 

mastonvartijat1982@gmail.com. Tämän jälkeen perutusta retkistä veloitetaan normaali hinta pl. 

lääkärintodistuksella peruttu retki. Lääkärintodistuksella retkimaksulle voi hakea hyvitystä 

partiovakuutuksesta. 

Jouluretkellä ja joulujuhlissa tullaan ottamaan valokuvia, joita käytetään partioviestinnässä, esimerkiksi 

nettisivuillamme, facebookissa, instagramissa sekä Mastodontissa. Jos retkeläisen kuvia ei saa julkaista, laita 

asiasta sähköpostia Mavan s-postiosoitteeseen mastonvartijat1982@gmail.com viimeistään 30.11.2017. 

Kaikki tarpojat ja samoajat sekä halukkaat seikkailijat nukkuvat retkellä toisen yön kaminateltassa, 

joten mukaan tulee pakata lämmin makuupussi ja hyvä makuualusta sekä riittävästi vaatetta.  

Lippukunnallamme on joitakin lainatavaroita (rinkkoja, makuupussi, alusta), niitä voi varata itselleen 

laittamalla sähköpostia mastonvartijat1982@gmail.com. 
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Pakkauslista: 

• partiohuivi 

• makuupussi, lakana ja tyynyliina, makuualusta teltassa nukkujille 

• vaihtovaatteet ja yöpuku 

• säänmukaiset vaatteet ulkoiluun 

• henkilökohtaiset hygieniavälineet ja lääkkeet 

• saunakamat (seikkailijoilla ja tarpojilla mahdollisuus saunomiseen) 

• tonttulakki 

• max 5€ arvoinen lahja (lahjat vaihdetaan niitä tuoneiden kesken, lahjan tuonti vapaaehtoista) 

• otsalamppu (etenkin tarpojien hyvä muistaa, sillä teltassa on pimeää!) 

• puukko 

• muistiinpanovälineet 

• sopivasti herkkuja, jos haluaa 

 

Jos on kysyttävää retkeen liittyen, ole yhteydessä retken johtajiin: 

Anna Syrjänen  Laura Puusola 

050 358 1774  040 368 6039 

annalinnea.syrjanen@gmail.com lpuusola@hotmail.com 

 

Huoltajille ohjeita lapsen ilmoittamiseksi tapahtumiin: 

Tapahtumiin ilmoittautumista varten vanhempien tulee luoda itselleen Partio-ID. Huomaa, että ID luodaan 

huoltajalle (ei lapselle).  

Ohjeet vanhemman partio-ID:n luomiseen:  

https://toiminta.partio.fi/sites/partio.fi/files/uusi-kuksa_-_huoltajalle.pdf 

HUOM: Partio-ID:ta luodessa on käytettävä huoltajanumeroa ja huoltajan kuksasta löytyvää 

sähköpostiosoitetta 

Valitse ilmoittautumisvaiheessa ilmoittautumislomakkeen yläreunan valikosta lapsesi tiedot, muuten 

ilmoittautuminen tulee omalla nimelläsi. 

Huoltajanumerosta: Huoltajien olisi pitänyt saada huoltajanumero sähköpostilla heti sen jälkeen kun huoltaja 

on lisätty Kuksaan. Jos et ole saanut numeroa tai et enää löydä sitä, laita asiasta s-postia mavan 

sähköpostiin: mastonvartijat1982@gmail.com, niin lähetämme sinulle oman huoltajanumerosi 

Jos ilmoittautumisen kanssa on ongelmia, niin jäsenrekisterinhoitaja Larissa Olasvuori auttaa mielellään 

(joko yllä olevalla s-postilla tai 050-5473090). 
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