MAJAVARETKI RANUAN ELÄINPUISTOON
30.4.2022
On taas aika lähteä tutustumaan arktisen luonnon
eläimiin Ranuan eläinpuistoon! Retki on
ensisijaisesti suunnattu sudenpennuille, mutta
myös muut pohjanveikot, kuten perhepartiolaiset,
ovat tervetulleita mukaan.
Lähdemme Ynnin pihasta lauantaina 30.4. klo 9.00. Tulethan paikalle hyvissä ajoin!
Palaamme takaisin Ynnin pihalle klo 18.00. Matka Ranualle taittuu mukavasti bussilla. Perillä
kierrämme eläinpuiston läpi, syömme lounaan ja lisäksi on mahdollista käydä ostoksilla
Fazerin tehtaanmyymälässä.
Retken hinta on 40 euroa (alle 4-vuotiailta 25e, koska he pääsevät eläinpuistoon ilmaiseksi)
sisältäen matkat, sisäänpääsyn eläintarhaan sekä lounaan. Hinta laskutetaan retken jälkeen.
Retkelle ilmoittaudutaan Kuksassa: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=50457
Mukaan mahtuu rajallinen määrä lähtijöitä (bussillinen), joten ilmoittauduthan
mahdollisimman pian! Ilmoittautuminen päättyy 24.4. mennessä tai kun kaikki paikat on
täytetty.
Varustelista:
● säänmukainen ulkoiluvarustus (kunnon sadevaatteet, myös sadehousut, jos sataa)
● tarpeen mukaan lämmintä varavaatetta
● partiohuivi kaulaan
● rahaa (max. 15 euroa), jos haluaa tehdä ostoksia
● kamera (ei pakollinen)
● ajanvietettä bussimatkalle (ei pakollinen)
● omaa evästä, kuten eväspatukka (emme syö bussissa karkkia pahoinvoinnin
ennaltaehkäisemiseksi)
● matkapahoinvointilääke ennen matkaa, mikäli tietää/epäilee kärsivänsä
matkapahoinvoinnista
Retkiterveisin tapahtuman johtajat
Maarit 044 2962720, maarit.kujansuu@partio.fi
Eikka 050 3030099
Marja 050 5274026

Maksuvapautukset ja avustukset: Partioharrastuksen mahdollistamiseksi Pohjan Veikkojen
jäsenet voivat hakea vapautuksia mm. jäsen- ja tapahtumamaksuista sekä erilaisia avustuksia
esim. välineiden hankintaa varten. Lisätietoja maksuvapautuksista ja avustuksista:
pv.onmky.fi/toiminta/jasenmaksut.
Retken perusmissäännöt
Tapahtumiin, kuten retkille, on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään
mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua ilman kustannuksia
ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Jos peruutus tapahtuu sairauden takia, ei
osallistumismaksua tai muita kuluja peritä. Sairaudesta on annettava kirjallinen selvitys
mielellään lääkärintodistuksella varustettuna (koronaan liittyvät sairastumiset eivät vaadi
kirjallista selvitystä).
Peruutukset ilmoitetaan leirikirjeessä mainitulle tapahtuman vastuuhenkilölle.
Ilmoittautumisen voi perua Kuksassa 24.4. saakka, jonka jälkeen peruminen tulee hoitaa
tapahtuman johtajien kautta.
Jäsenmaksu: Pohjan Veikot edellyttää, että partiotapahtumiin osallistuvat jäsenet ovat
maksaneet Suomen Partiolaisten jäsenmaksun ja heillä on näin ollen partiovakuutus
voimassa. Uudet jäsenet ovat vakuutettuja ja vapaita osallistumaan tapahtumiin
jäsenmaksulaskun eräpäivään saakka, minkä jälkeen osallistuminen edellyttää jäsenmaksun
maksamista. Lisätietoja SP:n jäsenmaksusta: www.partio.fi/jasenpalvelut/jasenmaksut.
Koronaepidemian vaikutukset toimintaan
Lippukunnan toiminnassa on pyritty ottamaan korona-epidemia huomioon mahdollisimman
kattavasti. Kaikista varotoimenpiteistä huolimatta lähipartiossa on aina jonkin asteinen
tartuntariski. Ota yhteyttä omiin johtajiin tai tapahtuman järjestäjiin, jos tapahtumaan
osallistuminen mietityttää. Riskiryhmään kuuluvan henkilön osallistumisen
partiotapahtumaan arvioi osallistuja itse tai osallistujan huoltaja. Tarvittaessa voi
konsultoida lääkäriä (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koronainfo). Kaikista
tapahtumista (retket, leirit, kokoukset, tapaamiset jne.) voi jäädä pois omalla ilmoituksella
ilman perumiskuluja, jos tuntee olonsa sairaaksi tai epäilee koronatartunaa. Tapahtumiin ei
saa osallistua sairaana tai edes lieväoireisena tai jos on altistunut koronalle.

