Siilinjärvi 14.8.2022

KuKu johtajien pikkujouluretki eli KuKu leaders little christmas excursion
eli KuKu juhtide väike joulureis eli KuKuledarnas lilla julresa eli EL
pequeno viaje navideno de los lideres KuKu eli Le petit voyage de Noel des
chefs KuKu eli Safari ndogo ya Krismasi ya viongozi wa KuKu eli KuKu
liderlerinin kucuk Noel gezisi eli Die kleine Weihnachtsreise der KuKuFuhrer
Johtajien pikkujouluretki eli syksynpäätösretki eli ei mitään hajua mikä retki on 18.-20.11.2022 siellä samassa paikassa
missä aina ennenkii. (Jos joku ei tiedä niin Särkijärvellä, ajo-ohjeen löytää Janna Vilkkilältä 044 308 0999)
Ilmoittautuminen retkelle tapahtuu internetissä Kuksa-järjestelmän kautta. Ilmoittautumisohjeet löytyvät Kuilun
Kulkijoiden internet sivuilta ja linkki ilmoittautumiseen Retket -välilehdeltä.
Retkimaksu on 35 euroa. Retkimaksuun sisältyy henkisen hyvinvoinnin kohottaminen, tulishow sekä nukkuminen
särkijärven keltaisilla patjoilla (Max 1 kpl/retkeläinen). Ruokailu sisältyy retkimaksuun ja tapahtuu ohjatusti A la carte
ravintola Karpos avokadossa.
Jäsenmaksut (lippukunnan ja Suomen Partiolaisten) tulee olla maksettuna. Jäsenmaksun maksamattomia emme voi
ottaa mukaan retkelle. Retkimaksua ei palauteta, mikäli retkelle lähtö estyy jäsenmaksun maksamattomuuteen. Eli
maksakaa ne laskut vikisemättä.
Retki alkaa perjantaina 18.11.2022 kello sitten kun itse haluaa ilmaantua paikalle. Toivomme kuitenkin, että saapuisitte
jo hyvissä ajoin, klo 18 nurkilla paikalle.
Retki loppuu sunnuntaina 20.11.2022 heti kun jääkaappi on syöty tyhjäksi ja siivouspalvelu on kerinnyt siivota
juhlapaikan (juuri saamamme tiedon mukaan, siivouspalvelu on vajaakätinen ja tarvitsee muutaman apuhenkilön
siivoukseen). Eli älkää suunnitelko lähtevänne ennen klo. 13.
Retken johtajana toimii Vilkkilöiden mafian kaksi päähenkilöä (sori Janna) Jalmari sekä Jasperi. (044 982 6085 ja
044 230 5626)
Varusteiksi tarvitset seuraavat tarvikkeet pakattuina S-marketin muovipussiin:
● Vaatteet
● Yövaatteet
● Lakana, peittolakana ja tyynylakana
● Monopoli rahat
● Auto, millä käydä kaupassa kun jonkun megikset loppuu kumminki
● Saunomiskamppeet
● Unilelu (sudarit)
● Lautapeli (ei yleensä keretä pelata niin ei pakollinen)
● Kukkakimppu jos suututtaa maijan
● Kaivinkone
● Kajakki
● Mansikkarasia
● Pelikaani (ei voi lentää turbiiniin, koska suihkumoottorin etuosassa josta lintu suurella tödennäköisyydellä
lentää sisään on ensin vastassa Fani eli puhallin, matalapaineahdin, korkeapaineahdin, diffuusori sekä

polttokammio, jossa lämpötila nousee jopa 1600 celsius asteeseen. Pelikaani on tämän käsittelyn jälkeen
todennäköisesti monessa pienessä palassa ja tuhkana ennen kuin saavuttaa turbiinin.)
● Kappeli
● Saunakiulu
● Ruokapöytä
● Omat ruokailuvälineet
● Suojaus
● Hyvä mieli
● Muistiinpanovälineet
● Ruokahalu
● Aatu Rönkkö
● Kieliopas tai tulkki
HUOM! Varusteet kannattaa nimikoida.
Kysymyksiä retkestä? Ottakaa yhteys Janna Vilkkilään (044 308 0999)

