Tervetuloa viettämään Aviapartion 10-vuotissyntymäpäiviä Kiljavalle 23-25.11.2018 yhdessä
koko lippukunnan kanssa! Retkellä on paljon ohjelmaa syntymäpäivä teemalla kaikille
ikäkausille. Majoittuminen tapahtuu sisätiloissa, mutta retkellä myös ulkoillaan paljon.
Ilmoittaudu mukaan retkelle kuksan kautta tästä linkistä: kuksaan.fi/23595 16.11.
mennessä.
Retken hinta on retkeläiseltä 38 €, joka sisältää bussikuljetuksen retkelle, herkulliset ruoat
sekä super mahtava ohjelman. Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen.*
Lähtö: pe 23.11. klo 18.00 Kartanonkosken koulun parkkipaikalta
Paluu: su 25.11. noin klo 15
Tule avuksi retkelle!
Jotta saamme näin suuren, jopa 100 hengen retken onnistumaan, tarvitsemme retkelle
tekijöitä! Erityisen tärkeää on ruokahuollon onnistuminen. Onko sinulla mahdollisuus lähteä
mukaan auttamaan? Ota yhteys retkenjohtaja Pinjaan (pinja.putkonen@aviapartio.fi) tai
ilmoittaudu retkelle mukaan ja kerro mahdollisuutesi lisätiedoissa.

Aviajuhla su 25.11. klo 10-12, tule mukaan!
Sunnuntai-aamupäivällä retkellä vietetään 10-vuotiaan lippukunnan Aviajuhlaa klo 10-12.
Vanhemmat ja partioystävät lämpimästi tervetulleita juhlaosuuteen. Keitämme kahvit, joten
ilmoittaudu sitä varten mukaan kuksan kautta tästä linkistä:
kuksaan.fi/23598 16.11. mennessä, niin osaamme varautua oikein.
Osoite: Kiljavan leirikeskus (Kassu), Vihtilammintie 45, 05200 Rajamäki

Mukaan retkelle tarvitset:
YÖPYMISTÄ VARTEN
Makuupussi
Aluslakana ja tyynyliina/oma tyyny (makuualusta jos haluaa, mutta patjat on)
Yöpuku
Peseytymisvälineet: hammasharja, saippua, pyyhe
Unikaveri
ULKOILU
Saappaat ja villasukat
Ulkoiluvaatteet, toppa
Lämmin pitkä kerrasto
Sadevaatteet
Lämmintä vaatetta: villapaita, villasukkia, käsineitä, pipo
istuinalusta
TEKEMINEN
Puukko
Taskulamppu ja varaparistot
(Kompassi, jos on)
VARAUTUMINEN
Reipas mieli
Vaihtovaatteet ulos
Sisävaatteet
Sisätossut, crocksit, villasukat tms.
Sukkia
Omat lääkkeet yms.
Juomapullo
Muki (ruokailuvälineitä ei tarvita)
MUUTA
Rinkka tai iso reppu
Partiohuivi
Partiopaita
Muistiinpanovälineet
Karkkia voi ottaa kohtuullisesti
Nimikoithan omat tavarasi! Retkeläisiä saattaa olla jopa 100, joten varmasti myös
samanlaisia retkivarusteita.
Jos sinulta puuttuu jokin tärkeä varuste, olethan yhteydessä tästä retkenjohtajaan.
Lippukunnalla on mahdollisesti lainata sinulle tarvittava.
Jos sinulla on jotain kysyttävää retkestä tai kaipaat lisätietoja retkenjohtaja vastaa
miellellään kysymyksiin. Nähdään retkellä!
Pinja Putkonen
pinja.putkonen@aviapartio.fi
p. 045 7874 2228.
* Huom! Retkihinnasta on mahdollista anoa vapautusta lippukunnalta, jos retkimaksu olisi
osallistumisen esteenä. Ota silloin yhteyttä Einoon eino.makitalo@aviapartio.fi tai p. 0500 429944.

