Miljoonan Tähden Hotelli
Jämsän lippukuntien yhteinen talviretki 6.-8.3.2015

Jämsän neljä partiolippukuntaa yhdistävät voimansa ja järjestävät yhteisen talviretken seikkailijoille ja sitä
vanhemmille. Yhteisellä retkellä saamme koolle enemmän leiriläisiä, enemmän johtajia ja siksi tavallistakin
hienompaa ohjelmaa ja tekemisen meininkiä. Yhdessä olemme enemmän!

Aika ja Paikka
Leiri alkaa Manskiven kämpällä (Mäntäntie 1300) Jämsänkoskelta Mänttään vievän tien varrella perjantaina
6.3. kello 18.00 ja loppuu samassa paikassa sunnuntaina kello 14.00

Leirimaksu
Leirimaksu on 30 euroa, joka maksetaan oman lippukunnan tilille helmikuun loppuun mennessä. Tili- ja
viitenumerot löytyvät tämän kirjeen lopusta.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tehdään uutta jäsenrekisteriä, Kuksaa käyttäen. Linkki ilmoittautumissivuun:
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=5502 Ongelmatapauksissa oman
lippukunnan jäsenrekisterinhoitaja auttaa. Viimeisenä keinona voi ilmoittautua jäsenrekisterinhoitajalle
vanhemman lähettämällä sähköpostilla. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 13.2.2015

Lisätietoa
Tuoreimmat tiedotteet retkestä löydät Facebookin tapahtumasivulta Miljoonan tähden hotelli partiolaisten talviretki. Tapahtumaa voi muuten seurata some-avaruudessa hashtagilla #MTHJamsa. Retken
johtajan (Mikko.Pietila(at)saunalahti.fi, 040 7730119 iltaisin) tai oman lippukunnan johtajien puoleen voi
kääntyä aina, jos on kysyttävää.

Varusteet
Varusteluettelo on tämän kirjeen toisella sivulla.

Kuljetukset
Kyydeistä retkipaikalle sovitaan lippukunnissa tai sinne tullaan omilla kyydeillä. Tiedustelut omilta johtajilta.
Terveisin
Mikko
IlPan, JoPan, KaiTin ja KuKon johtajat

Mukaan tarvitset iloista ja reipasta mieltä ja seuraavat retkeilyvarusteet:

Päällä:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tuulta pitävä talvitakki
Kosteutta hylkivät talvihousut
Alusvaatteet
Lämmin paita
Lämpimät, varrelliset talvijalkineet
(housun puntit menevät varren päälle,
jotta lumi ei pääse jalkineisiin)
Villasukat tms.
Päähine
Partiohuivi
Lämpöiset, kosteutta sietävät käsineet

Rinkassa:
(kaikki vedenpitävästi pakattuna esim muovipusseihin ja kaikki
varusteet kiinni tukevasti rinkassa, ei irtonyssäköitä.
Retkellä meitä on neljästä lippukunnasta ja varsinkin hanskoja ja
sukkia joudutaan varmasti kuivaamaan. Merkitse siis varusteesi
HYVIN.)
• Rinkan sadesuoja
• Pieni päiväreppu (esim. koulureppu)
• Parit varasukat
• Vaihtoalusvaatteet (pitkät, on samalla yöasu)
• Parit varakäsineet (talvitöihin sopivat)
• Väliasu (esim. fleece)
• Varajalkineet (esim. kevyet talvikengät tai kumisaappaat)
• Yöpipo
• Unilelu (ei pakollinen)
• Otsalamppu (taskulamppu) tuoreilla paristoilla ja toisilla
varaparistoilla
• Ruokailuvälineet (särkymättömät, kangaspussissa)
• Vesipullossa vettä (0,75-1 l) (mielellään teräksinen
termospullo)
• Tulitikut (vesitiiviisti esim. muovipussissa)
• Puukko
• Jäänaskalit
• Laastaria
• Makuupussi (seikkailijoilla ns. kolmen vuodenajan pussi,
tarpojilla ja samoajilla talvipussi. Jos ei ole, tiedustele omasta
lippukunnasta lainaan.)
• Makuualusta (perinteinen solumuovinen, ei ilmatäytteinen.
Näitäkin löytyy lippukunnista lainaan)
• Irtoremmi 1-2 kpl
• Istuinalusta
• Nenäliinoja
• Hammasharja ja –tahna
• Pyyhe
• Pari ylimääräistä muovipussia
• Mahdolliset omat lääkkeet
• Seikkalijoille pulkka tai liukuri
• Seikkailijoille sukset
• Seikkailijoille pieni, tukeva lumilapio (jos kotoa löytyy)
• Tarpojille ja Samoajille lumikengät ja sauvat, jos kotoa löytyy
• Kännykän saa ottaa mukaan (omalla vastuulla –
partiovakuutus ei kata sen hukkaamista tai rikkoutumista)
• Sääennusteen ollessa suojan puolella sadehousut ja
kurarukkaset ovat varsinkin seikkailijoille lyömätön varuste

Numerot leirimaksun maksamista varten:
Ilvespartio
FI28 1219 3000 1004 03
Jämsän Jokipartio
FI58 2108 1800 0066 40
Kaipolan Tiirat
FI17 1591 3006 1004 47
Kuoreveden Kotkat
FI37 5521 2440 0099 05

viite: 1546
viite:1009
viite: 4886
viite: 246

