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MAVAN KEVÄTRETKI ILVES  
25.-27.5.2018 

KATTILAJÄRVELLÄ 

Tervetuloa metsään!  

Kerää kimpsusi ja kampsusi ja tule mukaan Mavan mahtavimmalle maastoretkelle Ilvekselle! Retki 
pidetään 25.-27.5. Kattilajärven leirikeskuksessa (Kattilajärventie 30). Retkellä on paljon 
hirmunhauskaa eräpainoitteista ohjelmaa parhaita partiokavereita unohtamatta, joten tulethan 
mukaan, jotta saadaan loistojengi kasaan! Retkelle osallistutaan koko lippukunnan voimin niin 
reippaista sudenpennuista mahtaviin aikuisiin. Viikonlopun aikana on tarkoitus niin opetella kuin 
harjoitellakin erätaitoja, joten jos kiehisten teko ei vielä sujukaan niin tämä ei ole mikään este retkelle 
osallistumiselle! Retkellä nukutaan teltassa tai laavussa riippuen omasta ikäkaudesta.  
 
Lähtö  
Seikkailijat, tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset lähtevät perjantaina 25.5. klo 18.00. Lähdemme 
yhdessä Nöykkiöstä vanhalta 158 bussipysäkillä, Nöykkiön koulua vasta päätä  
(Nöykkiönlaaksontie 3). Matka taitetaan yhdessä busseilla.  
 
Sudenpentujen lähtö taasen tapahtuu samasta paikasta lauantaina 26.5. klo 9. Muistathan olla 
ajoissa, sillä bussi ei odota!  
 
Paluu 
Bussit starttaavat Kattilajärveltä sunnuntaina klo 13 takaisin kohti Nöykkiötä.  
 
Hinta 
Kahden yön retki 20€ (johtajat 7€) 
Yhden yön retki 10 (johtajat 5€) 
Laskutetaan retken jälkeen 
Muistutamme myös siitä, että retkimaksuista on mahdollista saada vapautusta, jos perheen 
taloudellinen tilanne sitä vaatii. Siinä tapauksessa voi laittaa sähköpostia lippukuntamme 
varajohtajalle Havulle (havu.harma@gmail.com). Vapautukset käsitellään aina luottamuksellisesti. 
 
Retki-ilmoittautuminen on sitova ja retken voi peruuttaa veloituksetta 18.5. mennessä ilmoittamalla 
siitä Mavan sähköpostiin mastonvartijat1982@gmail.com. Sen jälkeen peruutuksen voi tehdä 
maksutta vain lääkärintodistusta vastaan. Lääkärintodistuksella retkimaksulle voi hakea hyvitystä 
partiovakuutuksesta. 
 
Ilmoittautuminen 
Retkelle ilmoittaudutaan partio ID-tunnuksilla. Alle 18-vuotiaat ilmoitetaan huoltajien partio ID:llä. 
Tapahtumaan ilmoittautuminen päättyy 14.5. ja ilmoittautumisen pääset helposti hoitamaan tästä 
osoitteesta: kuksaan.fi/20409 
 
Jos ilmoittautumisen kanssa on ongelmia, voit olla yhteyksissä jäsenrekisterinhoitajaan 
(larissa.olasvuori@gmail.com, 050-5473090) 
 
Valoukuvaus retkellä 
Retkellä otetaan kuvia ja niitä voidaan käyttää ja julkaista partioviestinnässä, kuten nettisivuillamme 
mastonvartijat.fi, Instagramissa, Facebookissa ja lippukuntalehdessämme Mastodontissa. 
Jos kuvia ei saa julkaista, laitattehan sähköpostia mastonvartijat1982@gmail.com 20.5. mennessä. 
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Varusteet 
Vietämme koko viikonlopun metsässä maastossa, joten huomioithan sen myös pakkaamisessa. Tämä 
tarkoittaa siis sitä, että varusteet pakataan vesitiiviisti (esimerkiksi muovipusseihin) ja pakkaat 
mukaan säänmukaiset, lämpimät vaatteet.  
Koska retkellä on mukana lähes 100 partiolaista, nimikoittehan kaikki vaatteet ja varusteet. 
Mastonvartijoilla on muutama laina makuupussi ja rinkka sekä makuualusta, jos tarvitsette niitä, 
laita sähköpostia Mavan s-postiin: mastonvartijat1982@gmail.com. 
 
Pakkaathan mukaan seuraavat varusteet: 
- Rinkka jonka jaksat itse kantaa 
- Päivärepun (seikkailijat, tarpojat ja samoajat)   
- Partiohuivin  
- Paljon lämpimiä vaatteita  
- Vaihtovaatteet  
- Säänmukaiset ulkovaatteet  
- Vettä pitävät kengät, joilla on hyvä kävellä   
- Ruokailukamat (ei kertakäyttöastioita), jotka pakataan kangaspussiin (syvälautanen, muki, lusikka, 
haarukka, veitsi ja kuivauspyyhe)  
- Makuupussi ja makuualusta (huom! telttoihin ei laiteta kaminaa, joten voit pakata mukaan 
tarvittaessa esimerkiksi lakanan makuupussin sisään) 
- Yöpuku, unilelu, hammasharja ja -tahna 
- Henkilökohtaiset hygieniavälineet + omat lääkkeet 
- Taskulamppu/otsalamppu 
- Kohtuullisesti herkkuja halutessaan (max 200g) 
- Kompassi  
- Puukko  
- Tulitikut  
- Istuinalusta 
- Juomapullo 
- Repullinen reipasta mieltä!!  

 
Vanhemmat mukaan 
Vanhemmat ovat myös tervetulleita mukaan retkelle. Lisäkäsille on aina tarvetta. Tule siis 
nauttimaan hyvästä seurasta, kivasta puuhasta ja hanki samalla itsellesi raittiin ilman myrkytys 😊! 
Vanhemmat voivat kysellä retkestä lisää Laijalta: 050-5473090. 
 
 
Mikäli retkestä herää mitään kysymyksiä niin olethan yhteydessä retken johtajaan: 
 
Pinja Palosaari  
duro@hotmail.fi 
0405399348 
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